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80% dos trabalhadores
já presenciaram cenas de
discriminação nas empresas
Divulgação

S

egundo pesquisa feita pela
consultoria Kantar, 8 em cada
10 funcionários já relataram
ter vivido alguma situação
discriminatória no ambiente de trabalho. Apesar desse número ser alto,
as pessoas têm medo de falar sobre
o assunto com o setor de Recursos
Humanos, já que apenas um terço dos
entrevistados declarou-se encorajado
a denunciar os fatos. Na análise da
advogada trabalhista Maria Inês Vasconcelos, o silêncio é incentivado pelas
próprias empresas. “É uma cultura
narcísica, de preconceito e de acreditar
que, sendo a relação de trabalho marcada pela subordinação, o trabalhador
é uma propriedade da empresa”, diz.
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O prefeito Alexandre
Kalil (PSD), apesar de
ser bem avaliado pela
população, não quer
ouvir nada a respeito
da sucessão à Prefeitura de Belo Horizonte
(PBH). Mas, seus opositores já se articulam
e empresários, como
Fabiano Lopes e Teodomiro Diniz, podem
estar no pleito de 2020.

18% das vítimas de abuso
sexual são crianças de até 5 anos

Brasil vive escalada
de violência
contra os índios
De acordo com o relatório produzido pelo Cimi, os
homicídios contra os índios aumentaram mais de 22%
em 2018. “Os casos de invasão às terras indígenas também subiram, especialmente as já demarcadas. No ano
passado, foram registrados 110 casos, número maior
que em 2017. Em 2019 é ainda pior, nos 9 primeiros
meses do governo Bolsonaro, foram registrados 160
casos de invasão a 153 terras indígenas – mais que
o dobro de 2018. É uma situação gravíssima”, relata
Roberto Antônio Liebgott, membro da comissão que
organizou o estudo.
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Para suportar o consumo
desenfreado da população, seriam
necessários dois planetas Terra

#ÉSóUmaFase

Com câncer de mama,
grávidas buscam na
maternidade força para
superar a doença

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, se os padrões de consumo e produção não diminuírem, em menos de 50 anos, serão
necessários dois planetas Terra para atender nossa necessidade de
água, energia e alimentos. Dados colhidos pelo SPC Brasil e pela
CNDL apontam que 98% da população considera importante consumir de forma consciente, mas apenas 31%, de fato, coloca em prática
esse hábito. E, pensando em chamar a atenção dos brasileiros sobre
o tema, o órgão instituiu o Dia do Consumo Consciente (15/10).

O possível abuso sofrido por um menino de 3 anos,
que teria acontecido dentro de um colégio de Belo
Horizonte, acende o alerta sobre como prevenir a violência sexual na infância. E os dados sobre o assunto
são alarmantes: de acordo com o Ministério da Saúde,
18% das vítimas são crianças com até 5 anos.
Geral – Página 8

Contagem inaugura viaduto
que custou R$ 14 milhões
Já está em pleno funcionamento, em Contagem,
o Viaduto das Américas que liga importantes vias
de acesso ao Ceasa Minas e à BR-040, facilitando o
trânsito em toda região do bairro Cabral e Ressaca.
A obra, esperada há 30 anos e que custou R$ 14 milhões, foi inaugurada pelo prefeito Alex de Freitas que,
na oportunidade, prometeu que, em breve, entregará
mais realizações para melhorar a vida da população.
Cássio Matias

Empresários podem participar
da disputa pela PBH em 2020
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UFMG e PBH usam esporte e
cultura como inclusão social
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Prefeito atende a uma demanda esperada há 30 anos
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Cimi

Relatório aponta aumento de mais de
22% nos homicídios contra os índios
Loraynne Araujo

A

pesar de estar garantido constitucionalmente, a demarcação das terras indígenas, a fiscalização desses territórios
e sua proteção nunca foram prioridades para os governos brasileiros. É o que mostra o relatório “Violência contra
os Povos Indígenas do Brasil – Dados 2018”, produzido pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi).
Para entender melhor esses dados e quais são as perspectivas para o futuro, o Edição do Brasil conversou com Roberto
Antônio Liebgott (foto). Ele é o coordenador do Cimi, regional sul, e membro da comissão que organizou o estudo.

Quais são as principais conclusões do relatório?
Identificamos que os povos indígenas
enfrentam um agravamento dos ataques a
suas vidas e seus territórios no Brasil. Além
da paralisação total das demarcações de
terras, houve um substancial aumento das
invasões aos territórios já demarcados. Fora o
crescimento dos casos de roubo de madeira,
garimpo e da exploração criminosa dos recursos naturais, agora, temos também a elevação
de ocorrências de grilagem e de implantação
de loteamentos em terras indígenas.
Essa é a situação mais grave e dramática
porque evidencia o avanço dos poderes econômicos, em especial, do agronegócio e da mineração, mesmo sobre áreas que deveriam estar
constitucionalmente protegidas. É algo que faz
saltar aos olhos a falta de fiscalização e as consequências do discurso de ódio contra esses
povos, que ganha cada vez mais espaço, vocalizado, inclusive, pelo presidente da República.

Sobre o aumento da violência, quais dados corroboram
com essa afirmação?
Ocorreu um crescimento considerável de
alguns tipos de violência contra os povos indígenas em 2018. Houve um aumento de 22,72%
no número de assassinatos registrados em
2018, de 110 para 135 mortes, com destaque
para os estados de Roraima, onde houve 62
óbitos, e Mato Grosso do Sul, com 38 registros.
Além disso, os casos de invasão às terras
indígenas também subiram, especialmente
as já demarcadas. No ano passado, foram
registrados 110 casos, número maior que o
registrado em 2017 e que foi maior também
que o de 2016. Conforme dados prelimina-

res, a situação em 2019 é ainda pior: nos
9 primeiros meses do governo Bolsonaro,
foram registrados 160 casos de invasão a
153 terras indígenas – mais que o dobro do
número de terras afetadas em 2018. É uma
situação gravíssima.

O que esperar para os próximos anos em relação aos
povos indígenas?
Do ponto de vista institucional, quase
nada de positivo. O contexto político e
econômico sinaliza que o Estado se colocou
a serviço da depredação, devastação, exploração e integração dos povos, denominada
de “comunhão nacional”. Por outro lado, há
iniciativas que seguem na luta pelo direito a
diferença, demarcação das terras indígenas
e políticas públicas que assegurem assistência específica e diferenciada.
Há também a mobilização contrária as
ações fundamentalistas e integracionistas
a partir da união de setores da sociedade,
inclusive de partidos políticos e do próprio
Judiciário, que lutam e reivindicam a demarcação dos territórios, fiscalização, proteção
e o combate às práticas de governo de promover a inconstitucionalidade dos direitos
indígenas. Acreditamos que as forças democráticas superarão esse período sombrio do
país, no qual Bolsonaro, com suas mentiras
e imbecilidades, será expurgado.

Como os invasores de terras
indígenas estão agindo atualmente?
As invasões nunca cessaram, mas havia
uma metodologia diferente, como a exploração da madeira, minério e eram voltadas

ao roubo de recursos naturais. Agora, a
invasão não ocorre apenas para a retirada
dos recursos, mas também para o estabelecimento dos invasores dentro de terras já
demarcadas. Ou seja, o madeireiro entra,
limpa a terra e ela passa a ser destinada à
especulação imobiliária. Em Rondônia, isso
ocorreu em vários lugares. É a prática do
fato consumado: entram, tiram tudo que o
local pode oferecer e colocam um grileiro,
que vai lutar para que essa terra se torne
legalizada mais adiante.
Por um lado, há um discurso crescente, da parte dos governantes, de que
as terras indígenas precisam ser exploradas, por outro, há um enfraquecimento
das fiscalizações. Na prática, acabam
autorizando que grileiros, garimpeiros e
especuladores adentrem os territórios sem
qualquer controle do Estado. Os dados
mostram que essa perspectiva vem se
intensificando de 2018 para cá. E, concomitante a ela, vem a política, igualmente
nefasta, da integração, justificada pelo
discurso oficial de um suposto desenvolvimento econômico.

Além desses casos, que se agravaram
neste último período, a situação de violência contra os povos que ainda estão em
luta pela demarcação dos seus territórios
continua. É o caso dos Kaiowá e Guarani, no
Mato Grosso do Sul; Kaingang e Guarani, na
região Sul, e por diversos outros povos nas
regiões Nordeste e Norte.

As falas do atual presidente favoreceram esses ataques?
Com falas preconceituosas, Bolsonaro
recorre a estereótipos sobre os povos
indígenas, reiterando uma visão arcaica
de que seus territórios são grandes áreas
“vazias” que deveriam ser “desenvolvidas”. O discurso dele prega que os
indígenas não precisam da terra e ignora
as particularidades sociais e culturais dos
povos originários, além de servir ao objetivo de permitir que esses locais, que são
patrimônio da União, sejam apropriados
por grupos privados.
Suas falas agressivas, como a comparação de terras indígenas a “zoológicos”
e os ataques aos órgãos de fiscalização
ambiental e até a instituições de monitoramento, como o Ibama e o Inpe, acabam por
fortalecer a percepção dos invasores de que
podem agir impunemente. É uma mistura

Quais povos têm sofrido mais
com os ataques?
Em relação às invasões dos territórios,
os povos Karipuna e Uru-Eu-Wau-Wau,
ambos de Rondônia, estão entre os mais
afetados, com ação de madeireiros e venda de lotes no interior de seus territórios.
Também vêm sendo duramente afetados
os Munduruku, na região do rio Tapajós;
e os Yanomami, em Roraima, em função
da crescente invasão de seus territórios por
garimpeiros, que promovem a destruição de
igarapés e poluem rios inteiros com mercúrio, utilizado na extração do ouro.

EDITORIAL

O Cimi acredita na autonomia e protagonismo dos povos indígenas e nas suas
variadas formas de lutas e mobilização
política e espiritual. Nos somamos nas
lutas pela garantia dos direitos, expressos
nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal. Há um intenso movimento indígena
e indigenista no país para se contrapor ao
fundamentalismo, inconstitucionalismo
e integracionismo dos povos à sociedade
brasileira. Acredita-se, e são muitos aqueles
que pensam nessa perspectiva, que deve
haver respeito ao pluralismo étnico, jurídico,
social, econômico, de credos, gênero e político nas relações entre as pessoas e povos. A
partir dessas perspectivas, sabemos que as
forças democráticas e jurídicas se alinharão
ao debate e na defesa dos direitos dos povos, não dentro um debate setorizado, mas
como objetivos ou horizontes de vida e de
mundo, a partir das lógicas das diferenças
étnicas e culturais e do bem viver.

Advogado
pauloandrade.dem@gmail.com

BH e seu novo título: “capital dos radares”
BH já foi proclamada como a capital dos
bares! São bares de todos os tipos e gostos.
Espalhados, surpreendentemente, nos
quatro cantos da cidade, os bares entoam
o bordão, segundo o qual “já que Minas
não tem mar eu vou para o bar”. Porém, de
alguns anos para cá, BH, é inegável, ganhou
um novo “título”: a de capital dos radares.
Proporcionalmente, BH, a seguir os passos
que vem dando, terá mais radares do que
bares; será, por consequência, num futuro
não muito distante, a capital não apenas
brasileira, mas, mundialmente conhecida
como a dos radares.
Há quem diga, embora não prove e
divulgue, que algumas multas por infrações
de trânsito estão sendo feitas até mesmo por
sistema de videomonitoramento. Os órgãos
responsáveis pelo tráfego de veículos da
cidade conseguiram criar um “Big Brother”
no caótico trânsito belo-horizontino; assim,
dia após dia, milhares de condutores e
veículos são fiscalizados, sendo impossível
esconder-se. Embora o Código de Trânsito
Brasileiro tenha trazido penalidades para o
condutor infrator, a intenção que o permeou
acredite-se quem quiser, na realidade, foi a
de educar os motoristas.
Mas, o que se percebe na capital dos
mineiros, é a falta de transparência, de
justificativa e, especialmente, de bom senso
na instalação de radares. Não é surpresa
para ninguém que muitos radares estão
instalados atrás de árvores, placas e outros

obstáculos, os quais impedem o condutor
de visualizá-los. Desvio de finalidade? Há,
inacreditavelmente, radares “em cima” de
quebra-molas, afigurando-se o “empreendimento” como uma ideia de algum (a)
gênio (a) especialista em trânsito. É fato que
muitos condutores dirigem mais preocupados com os radares do que com o trânsito
propriamente dito. O próprio presidente da
República já disse disso num dos seus vídeos
que circulam pela internet.
De outro lado, não se pode esquecer que
grande parte das mortes violentas no país
decorre dos acidentes de trânsito causados
por motoristas inconsequentes, imprudentes
e, muitos deles, inábeis. Todos são e devem
ser responsáveis pelo trânsito seguro, mas
isto apenas não é o suficiente para afastar

a necessidade de manutenção de alguns radares, notadamente aqueles instalados em
vias de trânsito rápido, como é o caso do anel
rodoviário. É que ainda falta educação, bom
senso, cidadania e, em especial, o dever de
obediência às leis por parte de uma parcela
da população.
Nesse contexto, questiona-se se a intenção ao instalar radares é a de fiscalizar o
trânsito ou torná-lo mais seguro ou, ainda,
se é a de aumentar a arrecadação dos cofres
públicos. Certo político disse que a caixa
preta da BHTrans seria aberta, caso vencesse
as últimas eleições; nada, porém, foi feito.
Nesse debate acalorado sobre o assunto fica
a dúvida se algum dia a fiscalização e a observância das leis de trânsito pelos cidadãos
conviverão em harmonia.
Divulgação

O

Como o Cimi e outras instituições ligadas aos direitos
humanos têm atuado para
defender esses povos?

Paulo Henrique A. Nascimento

Assédios

assédio moral e sexual atinge homens e mulheres de todas as
idades e classes sociais. A diferença é que, no primeiro caso, o
agressor expõe à vítima a constrangimentos, mas sem a finalidade sexual. E uma das formas de apresentação desse tipo de
violência tem como cenário o próprio ambiente de trabalho.
Uma pesquisa da plataforma VAGAS.com, realizada com quase 5 mil
profissionais de todas as regiões do país, revela que 9,7% dos trabalhadores relataram já ter sofrido assédio. No entanto, o levantamento mostra
também que 87,5% não denunciam o agressor, sendo o medo de perder
o emprego a principal razão para tal atitude (39,4%).
A diretora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), Carla
Silene, informa que para que seja configurado como assédio é necessário
que haja uma relação de hierarquia ou ascendência entre vítima e agressor. “Justamente por isso, as vítimas demoram para denunciar. Nosso país
tem milhões de desempregados atualmente e os trabalhadores temem
perder o emprego. Eles sabem que ao expor a situação de assédio, também estarão expondo a empresa e preferem ficar em silêncio”.
Desta forma, alguns casos ganham manchete na mídia, mas muitos
são subnotificados. No entanto, é preciso salientar que o assédio abala
a integridade do funcionário, desestabiliza o ambiente de trabalho e
prejudica o trabalhador emocionalmente.
Carla ressalta que, na maioria das vezes, o funcionário, que sofre
assédio, opta por sair da função que exerce para evitar passar pelo
processo. “Têm ainda aqueles profissionais que ficam com vergonha
de falar a respeito, mas, cada vez mais, eles estão se conscientizando e
sendo encorajados a denunciar”.
O que caracteriza o crime de assédio é o constrangimento em que a
vítima é exposta. A diretora do IBCCRIM acrescenta que a prática pode
ocorrer de maneira evidente, mas que também se apresenta de maneira
sutil, com contato físico ou verbal. “Lembrando que, fora do local de
trabalho também pode ser considerado assédio, desde que a situação
ocorra por conta do emprego e tenha relação de hierarquia entre vítima
e agressor”.
O assédio sexual é crime e está previsto no artigo 216-A do Código
Penal. A punição varia de um a 2 anos de prisão e, se a vítima for menor
de 18 anos, pode haver aumento de um terço da pena.

perigosa entre um discurso odioso e uma
política de desmonte dos mecanismos de
proteção e fiscalização.
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P O L Í T I C A
VIGÍLIAS

Aumenta a lista de empresários
de olho na sucessão da capital
o passado, houve a união de Aécio Neves
(PSDB) e Fernando Pimentel (PT) em
torno da eleição de Marcio Lacerda para
a Prefeitura de Belo Horizonte. A costura
política foi feita, à época, para atender uma sugestão
do setor empresarial que considerava que a PBH
deveria ficar nas mãos de uma pessoa que não fosse
um político profissional. Depois disso, foi a vez de
Alexandre Kalil (PSD) ser eleito, advindo também do
segmento produtivo, enterrando de vez a figura dos
prefeitos tradicionais.
A um ano das eleições muitos são os nomes
mencionados para concorrerem ao pleito eleitoral
da capital mineira. Um deles é o do empresário da
construção civil e vice-presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Teodomiro Diniz. Mas, a possível candidatura ronda ainda
em comentários de bastidores, pois dele próprio
nunca se ouviu nenhuma afirmação.
Nas últimas semanas, Fabiano Lopes Ferreira
também tem ganhado destaque. De acordo com
assessores, ele passou a fazer parte desta hermética
lista depois da circulação de uma pesquisa na qual
é colocado como “Fabiano Multimarcas”. Nessa
sondagem, feita por institutos de pesquisas, ele tem
boa aceitação.
Recentemente, Fabiano confessou a jornalistas:
“Fui sondado para ser candidato a prefeito por um
determinado partido. Mas, antes mesmo de tomar
qualquer decisão, outra legenda já me consultou
como um possível candidato a vice. Então, estou
analisando para, no momento adequado, anunciar
qual será a minha decisão”, disse.
Com certeza essa cronologia de pré-candidatos
à PBH, a partir deste mês de outubro, tende a engordar. Nesse contexto, insere-se também o atual
presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas da
capital (CDL/BH), empresário Marcelo de Souza

e Silva. No momento, ele é um dos nomes mais
badalados da cidade, por estar à frente de uma
entidade de classe. Eleito para o posto, onde ficará
até 2023, o dirigente garante que sua preocupação
é dar continuidade ao trabalho para manter a CDL/
BH no topo. No entanto, nas rodas políticas, inclusive
no Palácio da Liberdade, o presidente é tido como
um cidadão de fácil convivência com o povo. Para
além disso, tem a experiência de ter sido secretário
da prefeitura por anos a fio.

Políticos experientes
Kalil deixou claro que não quer falar sobre reeleição enquanto ainda tem um ano para administrar
sua cidade. Mas, isso não impede seus adversários de
pensarem e agirem de maneira totalmente oposta.
Multimarcas

N

Eujácio Silva

Fabiano Ferreira já foi sondado por dois partidos

Em defesa da Cemig

Veja o caso do deputado estadual João Vítor
Xavier (Cidadania), que já está se articulando para
o pleito. Atualmente, ele se reúne semanalmente
com os senadores Rodrigo Pacheco (MDB) e Antonio
Anastasia (PSDB), entre outros caciques da política
mineira. No momento, já monta uma classificação
de assuntos e prioridades para discutir quando for
o momento de debater o tema, especialmente na
periferia da cidade, onde Xavier é politicamente forte.
Como dizem os profissionais da área, em política,
um dia é uma eternidade. No clima das eleições,
pode-se dizer que a presidente da Câmara de Vereadores, Nely Aquino (PRTB), também teria chances
de disputar a prefeitura. Um grupo de colegas de
parlamento a sugeriram, recentemente, como vice
de Kalil, mas tudo pode não ter passado de um balão
de ensaio, pois, na realidade, existem muitos políticos
almejando o nome dela como cabeça de chapa. Afinal,
ela seria a primeira mulher a conquistar o posto em BH.
Já é certo que o PT terá uma candidatura própria.
No momento, os membros da sigla esperam apenas
para saber quem entra na disputa. O mesmo ocorre
no Partido Novo, cuja escolha recairá sobre o vereador
Matheus Simões. Esse seria o confronto esquerda
direita.
Contudo, politicamente falando, o nome mais
forte até o momento e que tem possibilidade de bater
de frente com Kalil é o do deputado Mauro Tramonte
(PRB). Dos seus mais de 500 mil votos conquistados
para deputado estadual, 200 mil foram em Belo
Horizonte. Na matemática, se ele for para o embate
e contar com o apoio dos seus eleitores, esse seria
um número que estabeleceria um provável segundo
turno na capital.
Prudente, Tramonte considera que ninguém é
político individualmente. Por isso, tem um grupo de
companheiros com os quais se mantém conectado.
Então, só será candidato se for dá vontade de todos.
Ele não nega, porém vai deixando o assunto mais
ou menos em “banho-maria”, para ver como será o
desenrolar da política no próximo ano.

GOVERNO LANÇA PROGRAMA ‘TODOS POR MINAS’
Três projetos de lei:
Autorização para que o estado possa solicitar a adesão ao RRF.
Com isso, será cumprida a primeira etapa junto ao governo federal;
Desestatização da Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais (Codemig). Os recursos obtidos com a venda da
empresa podem ser utilizados no pagamento do Regime Próprio
de Previdência dos Servidores. O projeto pede autorização para
alienação de ações e abertura de capital, dentre outras medidas.
A forma como será feita a desestatização ainda será definida pelo
governo, de modo a garantir o melhor valor do ativo;
Autorização para a cessão, a pessoas jurídicas de direito privado e a fundos de investimento regulamentados pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM), de direitos originados de créditos
presentes e futuros do Estado junto à Codemig. A operação será
uma securitização do fluxo futuro de dividendos como alternativa
para a captação de recursos no mercado, sem aumentar o endividamento do estado.

Engenheiro por formação, ex-deputado federal, ex-presidente da Eletrobras e também ex-diretor da Cemig, Aloísio Vasconcelos tornou-se um porta-voz daqueles que se posicionam
contra a venda da companhia elétrica mineira, por considerar
ser uma estratégia errada do atual governo do estado. Tudo
indica que, quando o projeto de privatização estiver em debate,
na Assembleia Legislativa, o confronto será certo.

Sucessão em BH
Na última eleição para a prefeitura de Belo Horizonte, o
empresário e ex-senador Clésio Andrade (MDB) foi lembrado
para participar do pleito, mas, agora, seu nome sequer é
mencionado em meios políticos. Parece que o bastão político
da família foi repassado em definitivo para o atual deputado
federal Diego Andrade (PSD), sobrinho do aludido empresário.

Sucessão no Sicepot
Nos bastidores da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais (Fiemg) já se comenta sobre a sucessão no emblemático Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado
de Minas Gerais (Sicepot-MG), atualmente, sob o comando
do empresário Emir Cadar Filho. É aguardar para conferir...

Destruindo o Cruzeiro
Entre os desportistas mineiros e até mesmo nos meandros
da imprensa, comentários indicam que o presidente do Conselho
Deliberativo do Cruzeiro, Zezé Perrella, tem a pretensão de voltar
à presidência do clube. Entretanto, como isso não é possível,
ele estaria partindo para a linha de denúncias apostando na
estratégia conhecida como “terra arrasada”. Ave Maria, gente!

PT em dificuldade
No passado, o Partido dos Trabalhadores dominava o Vale
do Aço, que chegou a ser chamado por um tempo como “Vale
Vermelho”. Agora, foi retirado do poder por lá, especialmente em
Ipatinga, onde comandou a prefeitura por anos a fio. As dificuldades
do partido não se restringem as cidades do Vale. Em BH, Betim,
Contagem, Uberlândia, Montes Claros e Juiz de Fora, dificilmente,
a sigla terá sucesso nas eleições do próximo ano. Claro que esta é
a análise do cenário atual e, daqui a um ano, tudo pode mudar.

Parceiros de Kalil

Adesão

A cada semana, aumenta a lista de interessados ao posto
de vice na candidatura à reeleição de Kalil (PSD) para a PBH.
Até o momento, são registrados os seguintes nomes: a presidente da Câmara Municipal de BH, Nely Aquino (PRTB); o
líder do governo na mesma Casa, Léo Burguês (PSL); o atual
secretário de Fazenda Fuad Noman; o ex-presidente da ALMG,
Adalclever Lopes (MDB); e o deputado federal Diego Andrade
que, por sinal, é do mesmo partido do prefeito, o PSD.

A adesão ao RRF resultará
no reequilíbrio das contas, fazendo com que o estado preste
serviços de melhor qualidade,
honre dívidas com fornecedores
e retome o pagamento em dia
do funcionalismo. O governo
terá um prazo para se estruturar
e voltar a pagar sua dívida, de R$
108 bilhões.
O “Todos por Minas” tem
prazo de vigência de 3 anos, podendo ser prorrogado por igual
período. Nos três primeiros anos,
há a suspensão da dívida mineira
junto à União. A partir do quarto
ano, começa o pagamento gradativo, que volta a ser de 100%
da parcela no sexto ano. Isso
representará um alívio de caixa
para o estado.

Sucessão em Montes Claros
“Se for convocado pelas forças políticas, o deputado federal
Marcelo Freitas (PSL) pode aceitar o desafio de enfrentar o
atual prefeito de Montes Claros, Humberto Souto (PPS), nas
eleições de 2020”. Este é o comentário ouvido no badalado
Café Galo, no Centro da cidade.
Cena final. Marcelo, delegado licenciado da Polícia Federal, teve o seu nome mencionado para eleição depois que
circulou pela cidade que o ex-prefeito Ruy Muniz (PSD) está
fora do páreo, por decisão do Tribunal de Contas da União.
Renato Cobucci

O

Governo de Minas Gerais apresentou o
programa “Todos por Minas”, com uma
série de ações voltadas a resgatar o estado
da grave situação financeira em que se
encontra. Com um passivo de despesas herdadas da
administração anterior e não pagas da ordem de R$
34,5 bilhões e um orçamento deficitário em R$ 15,1
bilhões para 2019, o governador Romeu Zema (Novo)
vai encaminhar, à Assembleia Legislativa, medidas
para devolver a esperança de um futuro melhor ao
povo mineiro.
Ao lado dos secretários de Estado de Fazenda,
Gustavo Barbosa; de Planejamento e Gestão, Otto
Levy; e de Governo, Bilac Pinto; além do advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa; o governador
destacou que o programa “Todos por Minas” requer
a união da sociedade civil organizada, dos poderes
e dos mineiros para a construção de um futuro promissor. “Peço a todos um voto de confiança. Temos
uma equipe altamente qualificada, que trabalha
dia e noite com um único propósito: resgatar Minas
Gerais”, disse.
Zema também afirmou que é preciso ter coragem
para mudar o presente. “Estamos abertos ao diálogo
e às discussões. Tenho certeza de que o Legislativo, o
Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e
a sociedade mineira estarão unidos, todos por Minas
Gerais”, ressaltou.
Ele ainda fez referência a Juscelino Kubitschek,
ao mencionar que o estado inicia, agora, uma nova
era. “Finalizo deixando uma mensagem de JK: ‘É
inútil fechar os olhos à realidade. Se o fizermos, a
realidade abrirá nossas pálpebras e nos imporá a
sua presença’. Não vamos fechar os olhos para Minas
Gerais!”, afirmou.
As ações do programa “Todos por Minas” têm
por objetivo adequar o estado para pedir a adesão
ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) proposto pelo
governo federal, que socorre entes em dificuldades
financeiras.
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Câmara X Senado
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM), tem
jogado pesado com a finalidade de imitar o seu colega de
Congresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). Por
enquanto, a estratégia de Davi não tem funcionado muito. Traduzindo: para desespero de muitos senadores, o protagonismo
político de Brasília continua sob a tutela de Maia.

Viaduto das Américas é entregue
à população de Contagem
Para o prefeito de Contagem, Alex de Freitas, a sensação é de dever cumprido. “Hoje é um dia de alegria e de
alívio para todos nós. Infelizmente essa obra representa o
que a gente detesta no serviço público, o atraso. Reconhecemos que tivemos erros, mas superamos as dificuldades e
estamos aqui para inaugurá-lo. Acredito que essa obra de
mobilidade vai trazer muitos benefícios. Vamos em frente
e, em breve, inauguraremos outras na cidade”, destacou.
Cássio Matias

“Sou morador da região Ressaca e enfrento o
trânsito todos os dias. A entrega desse viaduto vai
reduzir meu trajeto e valorizar os bairros no entorno”,
afirmou Edivino Fernandes, que reside há mais de 30
anos na região, durante a inauguração, no ultimo
dia 4, do Viaduto Vereador Luiz José da Cruz, mais
conhecido como Viaduto das Américas, localizado no
bairro Cabral, Ressaca.

Prefeito Alex de Freitas diz se sentir realizado

Com o tráfego liberado, o viaduto na Avenida das
Américas vai permitir a passagem pelo cruzamento com
a avenida Severino Ballesteros, sem a necessidade de os
veículos pararem em semáforos. As duas avenidas são
importantes corredores de acesso à BR-040 e à Ceasa
Minas, que apresentam grande fluxo de caminhões. No
caso da Avenida Severino Ballesteros, ela ainda faz a ligação entre Contagem e BH, pela região da Pampulha. Essa
obra também vai contribuir para a interação territorial das
regiões Ressaca e Nacional com o restante de Contagem.
O secretário de Obras e Manutenção Urbana, João
Batista Mares Guia, informou que o viaduto recém-inaugurado faz parte do Sistema Integrado de Mobilidade
(SIM) que está sendo implantado na cidade e trará significativos benefícios na circulação do trânsito na região.
Os investimentos são da ordem de R$14 milhões, por
meio de financiamento do município junto ao Ministério
das Cidades.
O administrador da regional Ressaca, Rodrigo Thomás, informa também que o viaduto vai beneficiar cerca
de 150 mil pessoas que residem nas regiões Ressaca e
Nacional, além de 40 mil motoristas que trafegam pelo
local diariamente.

Experimente a cachaça “PURANA”.
Lançada no Norte de Minas em 26/09/2019.
Foi classificada com a nota máxima por
alguns dos principais degustadores da região.

E C O N O M I A
V I G Í LI A S DOBRADAS
Sucessão em Sabará
São mínimas as informações a respeito do que tem acontecido nos bastidores da prefeitura de Sabará, atualmente,
sob o comando do prefeito Wander Borges (PSB), no posto
pela quarta vez. Sobre às eleições municipais, que acontecem
daqui um ano, comenta-se pela Praça da Matriz da cidade:
“O Wander pode estar realizando pouco como prefeito, mas,
politicamente, não tem adversário para enfrentá-lo no próximo
ano”. Será, gente?

Em defesa da Constituinte
Ao comentar sobre as comemorações dos 30 anos da
Constituição Brasileira, a cientista política Clarisse Paradis
lembra que nossa Constituinte foi a primeira do mundo a
colocar todos os direitos sociais e de minorias no bojo de seus
artigos. “São direitos adquiridos e não há como um eventual
governo querer mudar as regras do jogo. A população brasileira tem seus direitos, especialmente, nas áreas de saúde e
educação”, salienta.

Senado x Planalto
Semana passada, ficou claro que o Senado postergou
a votação do segundo turno da reforma da Previdência por
interesse dos parlamentares. Insatisfeitos com o Palácio do
Planalto, eles podem dificultar daqui pra frente muitas votações
encaminhadas pelo governo, inclusive, a que diz respeito à
indicação de Eduardo Bolsonaro (PSL) para embaixador dos
Estados Unidos. Isso ainda vai dar xabu.

Indústrias em declínio
Conhecido no mercado de São Paulo, o economista e
professor Antonio Corrêa de Lacerda, ao participar de um
debate na TV Cultura, disse: “Essa história de que a indústria
brasileira está patinando em 2019 é balela. O setor já está
nessa situação há 10 anos, sendo um dos motivos a falta de
créditos para capital de giro, situação que trava, cada vez mais,
o crescimento”, opina o professor.

Obras de infraestruturas
“O dinheiro da venda de reservas de petróleo não deveria
ser dividido como acontece atualmente. O ideal seria aplicar
os mais de R$ 100 bilhões em obras de infraestruturas, pois,
isso geraria uma nova onda de empregos, fazendo a economia sair do chão”, opinião do jornalista e comentarista de TV,
Merval Pereira.
Comentário único – Resta saber se os políticos concordam
com a opinião do comunicador. Na verdade, os parlamentares
querem parte desse bolo para atender as demandas das prefeituras e dos estados amplamente endividados.
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Jucemg estima deixar de arrecadar R$ 5 milhões
com extinção de taxa para fechar empresas
Medida busca desburocratizar o encerramento de atividades

A
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Leíse Costa

Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais (Jucemg) não cobra mais para
fechar pequenas empresas. A isenção
da taxa vale para as categorias de
Empresário Individual (EI), Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada (Eireli) e Sociedade Limitada (LTDA). A estimativa inicial do
presidente da autarquia, Bruno Falci, é de que
cerca de R$ 5 milhões deixe de ser arrecadado
com a extinção da cobrança.
“A partir do momento que se cobra menos,
automaticamente, o dinheiro fica na mão do
empresário e ele pode dar uma outra finalidade
a esse recurso. Ele pode fechar uma empresa e
esse valor ajudá-lo a abrir uma outra, se ele pensa em uma mudança de ramo, por exemplo”, diz
Falci. Parte do valor arrecadado por essas taxas
públicas era destinado à própria Jucemg e parte
para os cofres da União.
Segundo dados da Jucemg, de janeiro a
setembro deste ano, juntando as três categorias
beneficiadas pela isenção foram 40.244 aberturas, contra 27.706 encerramentos. Do total de
empresas fechadas, 99% são do tipo EI, Ltda ou
Eireli. A isenção não contempla as extinções de
sociedades anônimas e cooperativas.

Para Falci, o
principal benefício
da medida não
pesa tanto pelo
valor isentado,
mas pela
desburocratização

O valor que deixa de ser cobrado varia
entre R$ 128,16 e R$ 267,56, dependendo do
tipo jurídico da empresa. Para Falci, o principal
benefício da medida não pesa tanto pelo valor
isentado, mas pela desburocratização. “Para
fechar uma empresa, é necessário comprovar
o pagamento de vários impostos. É isso que
gera uma dificuldade para extinção da atividade comercial. O maior número de pessoas que
deixam de regularizar a situação não é nem
tanto pelo valor, mas por causa da burocracia”.
Segundo o presidente, a decisão da autarquia atende as diretrizes estabelecidas pela Lei
nº 13.874/2019, chamada de Lei da Liberdade
Econômica, e tem como objetivo desburocratizar
o ambiente de negócios no estado. “A linha do
governo é desburocratizar e facilitar a vida do
empreendedor. A Junta serve para regulamentar
as empresas, mas ela não pode ser impeditivo
para os empreendimentos. Precisa ser ágil,
simples e amigável ao empreendedor”, defende Falci. As novas regras que tentam reduzir a
burocracia nas atividades econômicas foram
sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro
(PSL) em setembro.

“A isenção vai ajudar aquele empreendedor que está em uma situação complicada,
cujo negócio não apresenta mais lucratividade
e quer encerrar as suas atividades”, avalia a
diretora de Registro Empresarial da Jucemg,
Lígia Xenes.
Para a diretora, a medida não deve provocar um aumento das extinções, já que, desde
2014, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa
desobrigou esses empreendimentos de apresentarem certidões negativas dos órgãos fiscais
para fecharem o negócio. Antes, o empresário
tinha que regularizar a situação junto ao INSS,
à Receita Federal e à Secretaria de Estado de
Fazenda.

Como?
Para fechar uma empresa registrada na Jucemg, o interessado deve
acessar o site da autarquia e solicitar
o registro na aba “Serviços”.

Direita x Esquerda
Semana passada, o jornalista e escritor Marcelo Alves
exagerou ao analisar o quadro de denúncias envolvendo a
política brasileira. Em sua opinião, a cena tem se repetido ao
longo de décadas: “Até aqui, as investigações sempre recaem
sobre grupos de esquerda. A turma ligada aos movimentos da
direita é sempre mais preservada”.

Luiz Henrique Temponi
Advogado
www.temponiadvogados.com.br

Ciclo e perspectiva do mercado imobiliário

O

mercado imobiliário no nosso país
vem passando por vários estudos,
desde a segunda metade do século passado, as quais comprovam
que o mercado imobiliário é composto
por um ciclo próprio, que se subdivide em
4 fases com um lapso temporal entre ela
de um período médio de 5 anos, onde tem
na oferta e demanda dos imóveis como
principal fator de alteração. As fases do ciclo
do mercado imobiliário são: expansão;
excesso de oferta; recessão e recuperação.
Expansão: fase mais prospera do mercado imobiliário, onde atinge os maiores
índices de transações imobiliárias, bem
como o aumento nos preços do metro
quadrado, incentivo e pico nas construções,
baixo nível de desemprego e, consequentemente, o aumento da renda média dos
consumidores, economia em alta e cenário
otimista para os investimentos, são fatores
que se que faze desta fase a principal do
ciclo do mercado imobiliário.
Excesso de oferta: diante do pico nas
construções na fase anterior, é inevitável o
aumento do número dos imóveis desocupados no decorrer dos anos seguintes da
fase da expansão, diante da grande oferta

trazida pelos incorporadores e número
insuficiente de compradores. Com isso,
o mercado impõe uma diminuição na
construção, estagnação dos preços, tímido
aumento nas taxas de juros e diminuição
do crédito imobiliário pelas instituições financeiras, mesmo com o otimismo trazido
pela fase anterior.
Recessão: o excesso de oferta e a baixa
demanda, alinda e queda na economia do
país, e o aumento na taxa de desemprego
são fatores determinantes que fazem desta
a fase de pior momento para o mercado
imobiliário. Com isso, se dá a diminuição
brusca das construções e a perda do capital
das construtoras, vários imóveis vagos,
mínimo da oferta do crédito imobiliários,
aumento na taxa de juros, queda da renda
dos consumidores, etc. Devendo destacar
que esta fase não se mostra de todo ruim
pois, é nesse momento que o preço do metro quadrado diminui e se mostra favorável
há quem se resguardou financeiramente
para este momento.
Recuperação: após a fase sombria
do mercado imobiliários, nos deparamos
com a recuperação, que é o período de
retomada do mercado, onde inicia-se,

mesmo que de forma tímida, um aumento
na demanda, com a redução da taxa de
juros, aumento da linha de crédito para os
consumidores, retomadas dos empreendimentos inacabados na construção civil, etc.
Com isso, verifica-se a queda no número de
imóveis vagos e consequente retomada da
confiança no setor.
O cenário atual do país corresponde a
fase da recuperação, que diante da retomada das atividades construtivas, diminuição
das taxas de juros e aumento da linha de
credito, demonstra, de forma tímida, a
retomada da confiança no setor imobiliário.
Como pontos indicadores desta retomada na confiança, podemos apontar a
redução da taxa Selic para 5.5%, com estimativa de queda ainda maior para o fim do
ano, chegando ao patamar histórico de 5.0
%, bem como na redução da taxa média
de juros dos principais bancos do país para
8.4%, e até mesmo promoções de algumas
instituições financeiras que reduziram a sua
taxa de juros para patamares de 7,99% no
último mês de agosto.
O cenário se mostra otimista para os
próximos anos, mas que os consumidores
devem ter cautela na hora do seu investimento, uma vez que para muitos é deve ser
o maior investimento de suas vidas.

“Somos feitos de carne, mas somos
obrigados a viver como se
fôssemos de ferro”
Freud
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Apenas 31% dos brasileiros possuem
hábitos saudáveis na hora de comprar
Nat Macedo

A

humanidade tem consumido mais do que
deve. Prova disso é que,
atualmente, a população utiliza 30% a mais dos recursos
naturais do que a capacidade de
renovação da Terra.
Dados colhidos pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil)
e pela Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) apontam
que 98% da população considera
importante consumir de forma
consciente, mas apenas 31%, de
fato, coloca em prática esse hábito.
A pesquisa revela também
que o percentual de pessoas com
dívidas no país, em atraso ou não,
ficou 65,1%, acima dos 64,8% do
mês de agosto e dos 60,7% de
setembro do ano passado.
A análise mostra ainda que 6
a cada 10 consumidores aproveitaram a oferta de crédito para fazer
compras por impulso. De acordo
com a pesquisa, as principais
aquisições feitas foram roupas,
calçados e acessórios (19%), compras em supermercados (17%),
perfumes e cosméticos (14%) e
idas a bares e restaurantes (13%).

Para o economista e membro
do conselho da Fundação Grupo
O Boticário de Proteção à Natureza, Arthur Igreja, a grande
maioria da população ainda
está sedenta pelo consumo. Ele
explica que no último boom
econômico que o país viveu (pré-Copa do Mundo e Olimpíadas), a
população teve acesso a um consumo maior e, naquela época, a
sociedade viveu um consumismo
desenfreado. “Ou seja, a consciência na hora de comprar ainda
não é um conceito disseminado
no Brasil”.
		

Reprodução/Internet

“Sufocar o consumidor
e provocar um
consumo extremado
não é uma boa ideia”

Comprar por impulso
As mulheres são as que mais
consomem sem pensar. Geralmente, o sexo feminino compra
itens de vestuário e acessórios por
impulso (23%), enquanto que os
homens tem o hábito de comprar
eletrônicos (13%).
A internet parece ser um agravante, uma vez que um terço da população acredita que lojas online
estimulam as pessoas a fazer novas
compras por oferecerem mais possibilidades de parcelamentos. No
entanto, os compradores também
tendem a sentir essa facilidade
para dividir suas aquisições em
lojas de departamento (23%),
supermercado (13%) e shopping
center (12%).
Os dados mostram ainda que
muitos consumidores não refletem
o impacto da compra a prazo antes de se endividar. Um a cada 10
brasileiros parcela as compras no

maior número de parcelas possíveis, independentemente do valor.
E, na hora de comprar a prestação,
o cartão de crédito fica em primeiro
lugar no ranking (66%), enquanto
que 13% dos compradores preferem o crediário e 4% optam pelo
financiamento.
O cartão de crédito é utilizado,
principalmente, para gastos na
aquisição de eletrônicos (46%),
compras de roupas, sapatos e
acessórios (37%) e gastos com
remédios (25%). Um em cada 10
consumidores disse que sempre
prefere parcelar, independentemente das condições.

Consumo consciente
Segundo o Ministério do Meio
Ambiente (MMA), se os padrões de
consumo e produção não diminuírem, em menos de 50 anos serão
necessários dois planetas Terra para
atender nossa necessidade de água,
energia e alimentos. Pensando em
chamar a atenção da população
acerca da necessidade de se consumir melhor, respeitando os limites
do planeta, o MMA instituiu o Dia
do Consumo Consciente (15/10).
O economista aponta que nunca foi tão importante falar sobre o
tema. “Seja pela escassez de recursos ou por baixa na economia,

a pessoa pode ter suas finanças
organizadas se ela tiver um consumo mais consciente, além de todo
o aspecto ambiental e social que
estamos vivendo”.
A prática pode, segundo o
especialista, auxiliar o mercado
de um modo geral. Ele afirma que
hábitos saudáveis de compra cria
mais perenidade do que risco de
curto prazo. “Sufocar o consumidor
e provocar um consumo extremado não é uma boa ideia, pois pode
levá-lo a problemas e fazer com
não consuma mais naquele local.
O ideal é criar um relacionamento
saudável e sustentável para fidelizar esse cliente”.

Para ele, o consumo desenfreado pode trazer consequências como desastres ambientais
crescentes e o aumento da desigualdade social. “O exagero no
consumo tem feito a população
ficar neurótica”.
O economista conscientiza
que a pergunta que deve ser feita
é: será que eu realmente preciso
disso? “Às vezes, a pessoa quer
comprar determinado produto,
porém o ideal é esperar alguns
dias para ver se o sentimento
prevalece e começar a avaliar as
aquisições anteriores. É preciso ter
calma, paciência e refletir sobre o
consumo”, conclui.
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ABAV-MG tem nova diretoria

Edy Fernandes

Aconteceu no último dia 3, a posse do cargo de presidente, da
diretoria-executiva e dos conselheiros da Associação Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais (ABAV-MG). O diretor da Uai Turismo,
Alexandre Xavier Brandão, assume a presidência da entidade no lugar
de José Mauricio de Miranda Gomes.

A NI V E RS A RI A NT E S

Arnaldo Antunes, Zélia Duncan, Moreno Veloso, Fernanda Takai, Céu
e Ná Ozzetti vão participar da gravação de um clipe da música “Para Onde
Vamos”, de Beto Villares e Carlos Rennó. A música chama atenção para o
problema climático.

Domingo, dia 13 de outubro
Engenheiro Márcio Pinto Manata
Luiz Carlos Friche
Deputado João Leite

A morte de Sadi da Cunha Pereira, deputado estadual e uma das melhores figuras do mundo político de Minas, foi bastante sentida. Ele era da cidade
de Peçanha, avô de Gustavo Valadares e sogro de Luiz Otávio Valadares.

Segunda-feira, 14
José Lino Souza Barros - Rádio Itatiaia
Ex-deputado Luiz Otávio Valadares
Empresário Stefan Salege

BH se transforma na capital brasileira da moda, entre os dias 22 e 25 de
outubro, com mais uma edição do Minas Trend. O evento realizado no Expominas é considerado o maior salão de negócios de moda da América Latina.

Terça-feira, 15

A dívida bruta do Brasil atingiu a astronômica cifra de R$ 5,6 trilhões,
o que significa 79,8% do nosso Produto Interno Bruto (PIB). Esse débito
monstruoso abrange os governos federal, estaduais e municipais.

Marília Rosquem
Hélio Siqueira
Simone de Oliveira Nunes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) informou
que chega a R$ 1 bilhão o movimento mensal dos aplicativos de entrega
de comida no Brasil.

MAIS PROBLEMAS PARA ZEMA - Um grupo de deputados procurou o
Ministério Público e contestou a forma como o Palácio das Mangabeiras,
que sempre serviu de moradia para os nossos governadores, foi cedido à
empresa que promove a mostra Casa Cor, em Belo Horizonte. Segundo a
apuração dos deputados, por ser órgão público, o espaço, para ser cedido,
deveria passar por uma licitação. Embora o governador tenha afirmado que
tudo foi feito dentro das normas legais, o Ministério Público vai investigar.

Sra. Mônica Couto - esposa de Lomelino Couto
Ex-vereador Totó Teixeira
Cantor Agnaldo Timóteo

O megaempresário Rubens Menin, leia-se MRV, que tem fortuna
estimada pela revista americana Forbes de US$ 1,7 bilhão, diz que vai se
esforçar para reconstruir a paz entre os brasileiros. Ele está pedindo o fim dos
embates políticos que racharam o Brasil nas últimas eleições. Menin afirma
que nenhuma nação vence uma crise desunida.

Quinta-feira, 17
O Tempo

Alexandre Xavier Brandão e José Maurício de Miranda Gomes

Quarta-feira, 16

Denise Guerra Andrade
Deputado Lafaiete Andrada
Tiago Reis - Rádio Itatiaia
Mariana de Araújo - Edição do Brasil

Sexta-feira, 18
Deputado Sávio Souza Cruz
Wellington Campos - Rádio Itatiaia
Ex-deputado Geraldo Pereira Sobrinho

POBRE PAMPULHA – A Lagoa da Pampulha, apesar da reabertura da
Igrejinha de São Francisco, continua merecendo uma atenção da Prefeitura
de Belo Horizonte. E, ao que me parece, tudo deve ficar como está, porque
o prefeito Alexandre Kalil (PSD) disse que não fará nada de novo na cidade
e vai apenas manter o que ele recebeu. Sinal que a lagoa, que já foi o nosso
cartão postal, continuará suja e malcheirosa. Para piorar a situação, próximo
ao Jardim Zoológico, está se acumulando terra onde deveria ter água.

JARDIM ZOOLÓGICO – O espaço também necessita de mais cuidado.
Kalil deveria, de vez em quando, passear pela cidade e visitar esses locais
que parecem abandonados. Se fosse até ao zoo, tenho certeza que o prefeito
mudaria de ideia.

Sábado, 19
Ex-deputado Paulo Romano
Ex-prefeito de Joaíma, Márcio Canguçu
Pedrinho Friche
Hélio Machado

A todos, os nossos Parabéns!
Prefeito de Betim, Vittorio Medioli, e o advogado Vicente Amorim

Cervejas de vários
rótulos, churrasquinhos
deliciosos e aquela
costela no bafo

Fone: (31) 99646-2711
Rua Tocantins, 513 - Bairro Serrano - BH/MG

ENCADERNAÇÃO EM GERAL
Executamos qualquer tipo de encadernação em CAPA DURA com revestimento em
PERCALUX, TECIDO, COURO, PAPEL ESPECIAL, PELICA ou qualquer material
escolhido pelo cliente que seja adequado para uso de cola. Temos WIRE-O nas cores:
preto, branco e prata, fazermos até 42 cm de largura em PP OU CAPA DURA. Também
trabalhamos com aspiral. Traga seu trabalho de faculdade.

Rua Esmeralda, 592 - Bairro Prado - Telefax: (31) 3372-2700
E-mail: ab@encadernacoes.com.br

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Em outubro, Sesc oferece oficinas
de Arte e Cultura em Contagem
Inscrições estão abertas e são gratuitas
As Oficinas Sesc de Arte e Cultura, de outubro, já estão com inscrições gratuitas abertas no Sesc Contagem (Rua Padre José Maria de Man 805, Novo
Riacho/Contagem). Para se inscrever, basta apresentar RG e CPF na Central de
Atendimento da unidade.
Para este mês, crianças, adolescentes e adultos têm à disposição atividades
de teatro e de leitura e escrita. Confira as informações abaixo e aproveite!
Oficina teatral Brincando
de faz de conta

Oficina Jogando
com as palavras

Oficina Jogando
com as palavras

Dia 19 de outubro,
das 9h30 às 11h30
Classificação:
de 6 a 12 anos
Inscrições:
até o dia 19 de outubro

Dia 19 de outubro,
das 14h às 18h
Classificação:
14 anos
Inscrições:
até o dia 19 de outubro

Dia 29 de outubro,
das 13h às 17h
Classificação:
14 anos
Inscrições:
de 10 a 29 de outubro

SAÚDE E VIDA
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#SaúdeDoHomem
#ÉSóUmaFase

Mães com câncer de mama focam
na maternidade durante tratamento

Sue

llen

Cos

ta

“Eu não posso morrer. Acabei
de ter um filho e ele precisa de
mim”, foi a primeira frase que Maria Cláudia Portes, 38 anos, mãe de
um recém-nascido de 28 dias, lembra de ter falado
ao descobrir

um câncer na mama direita. Aos
7 meses de gravidez, a veterinária
já havia sentido o seio inchado e
dolorido, fez um ultrassom que
indicou apenas que a produção de
leite havia começado. O resultado
adiou o diagnóstico correto que só
se concretizou após dolorosas tentativas de amamentar o pequeno
Rafael e uma biópsia pedida pela
mastologista.
O câncer de mama associado
à gestação é definido pelo aparecimento da doença durante a
gravidez ou até um ano após o
parto. Maria Cláudia habita um
universo raro. “Cerca de 1% das
mulheres com câncer de mama
coexistem com a gravidez. É muito
incomum”, explica Clécio Lucena,
ginecologista, obstetra, especialista
em mastologia
e professor da
Faculdade de
Medicina da
Universidade Federal de
Minas Gerais
(UFMG).

A veterinária Maria Claúdia descobriu o câncer
durante as dolorosas tentativas de amamentar Rafael

E essa raridade começa pelas
condições, já que o câncer de
mama é uma doença causada
pela multiplicação desordenada das células da mama. O
professor explica que essa desordem gera células anormais
que se multiplicam e formam
um tumor, acontece que esse
processo é alimentado, na maior
parte dos casos, por hormônios
femininos e um dos momentos
de produção mais intensa de
hormônios da mulher é justamente durante a gestação.
“Considerando que o tratamento pode envolver até quatro estratégias (cirurgia, quimioterapia,
hormonioterapia e radioterapia),
a maioria dessas etapas tem como
restrição o fato de a paciente estar
grávida. A mulher, diagnosticada
no início da gravidez, deve evitar a quimioterapia no primeiro
trimestre, já a radioterapia é contraindicada em qualquer época e a
cirurgia pode ser feita em qualquer
fase”, esclarece Lucena.
“Quando descobri a doença
não conseguia amamentar mais
e, no fim das contas, foi libertador
porque fazia muita questão, então
sofria”, conta Maria Cláudia. Hoje,
o Rafael tem 1 ano e cinco meses
e é o principal parceiro da mãe
numa nova luta. “Pouco tempo
depois, fui fazer uma mastectomia
do outro lado e foi constatado
um novo câncer. Comecei o
tratamento e neste tenho
passado mal”.

Daniela Generoso

C

Diagnosticada com
câncer, a bancária
Ana Beatriz disse
não ao mastologista
que sugeriu a
interrupção da
sua gravidez

uma carga hormonal e de estímulo
de preparação para produção do
leite muito acentuada. Também tem
o fato dela estar em recuperação
pós-operatório ou ter usado uma série
de remédios que podem passar para
o leite materno e acabar afetando a
criança”, explica Lucena.
Determinada a não abrir mão de
amamentar a filha, meses antes do
parto, Ana e a equipe que a acompanhava avaliaram quanto tempo a
medicação da quimioterapia levaria
para sair do seu corpo e o período
que ela poderia adiar para reiniciar
o tratamento: 25 dias de amamentação foram negociados.  
A primeira sessão da volta estava
marcada para uma segunda-feira,
às 13h. A mãe ignorava o relógio.
“Já era 13h e ainda estava com ela
na minha cama amamentando e
chorando porque sabia que nunca
mais ia amamentar minha filha.
Em 2 anos de câncer foi o dia que
mais chorei. Tive que tomar o remédio para secar meu leite”, lembra.
A última quimioterapia de Ana
foi há um ano e meio, no próximo
mês fará sua quarta cirurgia - vai
retirar os ovários e o útero por prevenção - e, pelos próximos 5 anos
completará sua hormonoterapia.
Hoje, ela tem sua própria rede de
inspiração a mães e pacientes de
câncer de mama. “Sempre dizia
que tinha um tumor dentro do meu
peito querendo me matar, mas havia vida crescendo no meu ventre
querendo sobreviver ao mesmo
tempo. Resolvi olhar para vida”.

Horizonte Belo

Como identificar se uma
criança foi abusada

Brumadinho - MG

Sua melhor opção para:

A criança que é abusada seja
por tortura psicológica, física ou
sexual, tem sua infância roubada
e sua alma dilacerada aos poucos.
Geralmente, elas conseguem
se refazer de forma mais rápida
que um adulto. Porém, quando
crescem, acabam remoendo sua
dor e seu algoz por diversas vezes
pela lembrança de sua mágoa.
É fundamental protegêlas de possíveis predadores.
Pais, precisam saber quem se
aproxima de seus filhos e por
onde andam. Esse cuidado é
importantíssimo, pois a dor do
abuso perdura por anos e alguns,
quando chegam na adolescência
ou na fase adulta, podem até desenvolver pensamentos suicidas.
Em caso de dúvida, se uma
criança foi abusada ou não,
procure um profissional de psicologia infantil ou converse com
pediatra, porque por meio de
testes psicológicos e a observação clínica é possível identificar.

• Reuniões e treinamento
• Fins de semana

• Férias
• Feriados

Divulgação

artifício frequente. Além de
crueldade contra os outros e os
animais e sentimentos profundos
de tristeza e desesperança.
Algumas ainda desenvolvem
transtorno de atenção, síndrome
da acomodação e da vitimização, jogos sexuais persistentes
e inadequados com crianças da
mesma idade, como também
a insistente desconfiança das
figuras significativas, mau relacionamento com seus pais e
dificuldades em fazer amizades
dentre outros.
Esses sintomas isolados podem caracterizar muitas outras
questões. Porém, para análise
correta temos que correlacionar
a observação clínica, os dados
coletados em anamnese pelos
pais, testes psicológicos e a
escuta ativa. Na abordagem existencial humanista não olhamos
para criança como diagnóstico, e
sim como um ser que precisa ser
visto e a sua alma tocada.

Ana esperou os primeiros 3 meses
da gravidez e foi com Louise ainda na
barriga, com 16 semanas, que realizou
sua cirurgia de mastectomia total da
mama direita. “Tive um pós-operatório
bem dolorido porque grávida não
pode tomar remédios fortes. Então,
foi praticamente a base de Tylenol,
mas não me arrependi”. Cinco meses
depois, de parto normal, nasceu Louise
pesando 4kg e completamente saudável. Ainda hoje, a mãe embarga a
voz ao tentar explicar a sensação, mas
resume em: “Um alívio indescritível”.
Para a bancária, nem ouvir seu
diagnóstico de câncer, perder os cabelos ou a mama foram momentos
tão difíceis quanto a fase que viria:
a amamentação. “O aleitamento
materno é contraindicado. Na época
da amamentação, a mama recebe

Hotel Fazenda

Psicóloga
Contato: joyceassessora@gmail.com

aptar a dor humana é
algo que apenas o silêncio pode alcançar. No
entanto, essa dor pode
fugir das percepções humanas,
principalmente quando uma
criança é abusada. A sociedade de
um modo geral precisa estar atenta, já que as crianças são extremamente vulneráveis a qualquer
tentativa de maldade humana.
É importante ressaltar que
elas sofrem como um adulto no
conceito de dor. O que muda é a
forma que percebemos isso. Há
alguns indicadores psicológicos
muito comuns, quando uma
criança é violentada, inclusive as
menores de 3 anos.
As principais características
são os transtornos alimentares,
irritabilidade, alterações no nível
de atividade junto com condutas
agressivas ou regressivas, uma
compreensão precoce da sexualidade e atividades sexuais
inadequadas, a mentira como

O cenário de uma gravidez concomitante ao câncer é tão delicado
que, em última hipótese, a interrupção da gravidez é considerada.
“Do ponto de vista legal, quando
há um risco de vida para mãe, a
prática é autorizada. Se há condições, o tratamento é postergado,
mas, no caso de uma mulher que
precisa de quimioterapia, retardar
o início desse tratamento impõe
um grande risco de vida e o aborto
é uma das possibilidades”.
A sugestão de um aborto foi
o que a bancária Ana Beatriz Schmidt, 34 anos, ouviu do primeiro
mastologista que a diagnosticou
com câncer de mama. “Eu tinha
um bebê de 7 meses e descobri
uma nova gravidez. Estava amamentando quando, mexendo na
minha mama, achei um carocinho”. Ana já era mãe de dois meninos e esperava, há dois meses,
uma menina. “Falei que não iria
abortar e assumiria todos os riscos.
Troquei de mastologista, encontrei
uma que aceitou me tratar grávida
e fiz meu tratamento”, conta.

Pam Souza

Leíse Costa

A 52 km de BH e 9 km do Inhotim
www.horizontebelo.com.br
(31) 3261-1515
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor
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18% dos casos de violência sexual têm
como vítimas crianças de até 5 anos
Loraynne Araujo

N

“Caso os abusos não
sejam cessados, pode
haver automutilação
e o abusado pode
se tornar abusador”

O auxiliar de educação física, Hudson Nunes, em entrevista ao jornal
O Tempo, disse que é inocente da acusação de abuso sexual e espera
que, se isso realmente aconteceu, encontre o culpado.
Já o Colégio Magnum, por meio de nota, afirmou que “a direção
da escola ouviu os relatos dos pais sobre a mudança de comportamento
do filho e sobre a conduta de um colaborador. Imediatamente, foram
colocadas à disposição da família as assessorias jurídica e psicológica,
e o profissional envolvido foi afastado de suas funções para auxiliar na
transparência das apurações. (...) A instituição está à disposição dos
órgãos competentes e empenhada para que tudo seja esclarecido com
urgência e celeridade”.

É crime

Além disso, Ângela acrescenta
que a criança pode ter também
enfermidades psicossomática,
como dor de cabeça, garganta,
entre outras. “Esses sintomas
acontecem, principalmente, porque ela não consegue elaborar o
que está passando e isso se volta
para o seu corpo. Caso os abusos
não sejam cessados, pode haver
automutilação e o abusado pode
se tornar abusador”, informa a
psicopedagoga.
Durante os primeiros anos da
primeira infância é que se constrói
a capacidade cognitiva, desenvolve
a sociabilidade e cria-se vínculos. A
especialista diz que, muitas vezes,
esses pedófilos aproveitam de
uma fragilidade da família para

se aproximar das crianças. “Temos
que notar que se há violência física
e/ou psicológica dentro de casa,
há um pequeno exposto. Levando
em conta que o abusador é, na
maioria dos casos, uma pessoa
próxima dos pais, ele se aproveita
da situação para oferecer o que
a criança não tem no lar, que
pode ser desde carinho até coisas
materiais”.
Para os pais, uma forma de
prevenção pode ser tanto observar
as atitudes do filho, ouvi-lo e orientar
a respeito dessas questões, como
também notar as atitudes estranhas
dos adultos. “Uma forma de educar
os pequenos para evitar os abusos
sexuais é por meio de historinhas,
pois eles aprendem melhor de forma

STJ profere decisão favorável
para empresário mineiro

A

5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu, por
unanimidade, uma
decisão favorável, no início do
outubro, para o empresário
Lázaro Luiz Gonzaga. Ele esteve à frente da Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de Minas
Gerais (Fecomércio MG) desde
2010, e foi reeleito para o quadriênio 2018-2022. O STJ deu
parcial provimento ao recurso
em habeas corpus requerido
por Gonzaga, afastando a sua
condição de servidor público.
Como resultado, foram trancadas quatro ações penais
imputadas pelo Ministério
Público do Estado de Minas
Gerais (MPMG), na ação penal
em trâmite na 3ª Vara Criminal
de Belo Horizonte.
O advogado responsável
pela defesa de Gonzaga, Eugênio Pacelli, explica que o
Recurso Ordinário foi interposto
requerendo o trancamento
parcial da ação, em relação aos
delitos de corrupção passiva,
peculato e lavagem de dinheiro
diante da inépcia da denúncia,
e quanto ao crime de fraude à
licitação, em virtude da atipicidade material deste fato.
A tese da defesa foi acolhida por todos os ministros
da 5ª Turma do STJ. O relator
do recurso, ministro Joel Ilan
Paciornik, ressaltou que a jurisprudência da Turma, com
observância às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF),
entende que não se aplicam
aos dirigentes do “Sistema S”
a Lei 8.666/1993 (Lei das Licitações) e o capítulo I do Título
XI do Código Penal (CP), o qual
tipifica os crimes praticados por
funcionários públicos contra a
administração em geral. Assim,
reconheceu a atipicidade dos
delitos previstos nos artigos

312 e 317 do CP (peculato e
corrupção passiva) e 90 da
Lei 8.666/1993 (fraude à licitação).
Para Gonzaga, a decisão do
STJ confirma a injustiça das acusações que foram atribuídas aos
dirigentes da Fecomércio MG.
Além disso, o resultado, representa um grande êxito para os
envolvidos. “Apesar de todos os
desgastes gerados pelo processo, seguimos com serenidade e
confiantes no restabelecimento
da verdade”, disse.
A decisão do STJ reforça o
resultado do recente julgamento
do Tribunal Regional do Trabalho
de Minas Gerais (TRT3ª), que
reconheceu não existir nenhuma comprovação de lesão ao
patrimônio e de má conduta
praticada por Gonzaga, e, portanto, julgou legítima e válida a
eleição da Fecomércio MG para
o período de 2018-2022. “Tais
ações demonstram que o Poder
Judiciário vem cumprindo o seu
papel, corrigindo os excessos e
restaurando a justiça”, lembra
Gonzaga.

Sistema S:
uma instituição privada
Na decisão, os ministros
entenderam que não havia
justificativa para a manutenção
das quatro imputações, tendo
em vista que o Sistema S se
trata de uma instituição privada. Em um dos precedentes
mencionados (RHC 90.847),
os ministros assinalaram que
o artigo 327, parágrafo 1º, do
Código Penal equipara a servidores públicos quem exerce
cargo, emprego ou função em
entidades paraestatais, mas
essas não integram a administração pública. “Ademais, o
produto das contribuições, ao
ingressar nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos, perde o

caráter de recurso público, não
havendo se falar em dinheiro
público ou particular, mas sim
próprio”, disseram os ministros
no julgamento.
Dessa forma, segundo Paciornik, não podem ser imputados ao recorrente os delitos
de peculato, corrupção passiva e fraude à licitação, bem
como não é possível processar
Gonzaga pelo crime do artigo
335 do Código Penal (impedir,
perturbar ou fraudar concorrência pública), uma vez que
a norma foi revogada pela Lei
8.666/1993.

Decisão é bem
recebida pela federação
A Fecomércio MG emitiu uma nota em que avalia
como importante a decisão
por sedimentar, no âmbito do
Poder Judiciário, conforme já
decidido em repercussão geral
pelo STF, que as instituições
do Sistema S – vinculadas às
entidades patronais de grau
superior e patrocinadas por
recursos recolhidos do próprio
setor produtivo beneficiado –
ostentam natureza de pessoa
jurídica de direito privado.
Logo, não integram a administração pública.
De igual forma, a decisão
do STJ gera segurança e estabilidade jurídica, na medida
em que delimita as condutas
de forma objetiva, contribuindo
com o célere esclarecimento de
todo o imbróglio que envolve a
entidade. A federação ressalta,
ainda, que confia plenamente
na Justiça e continua compromissada em colaborar com
as autoridades, buscando,
sempre, fortalecer o comércio
de bens, serviços e turismo
de Minas Gerais e fomentar a
atuação dos empresários do
estado.

lúdica. Após a orientação, precisamos
também prestar atenção no que
eles estão fazendo e escutar o que
dizem. Ademais, é importante reparar
atitudes confusas de adultos, como
preferir ficar sempre com as crianças
do que com os mais velhos, ações
infantilizadas e sempre querer estar
sozinho com elas”.
Para finalizar, Ângela reafirma
que é preciso fortalecer os laços
familiares para evitar casos de
abusos. “Atualmente vemos que os
pais estão terceirizando a educação
dos filhos. Hoje, quem educa é uma
babá ou a escola. As pessoas estão
precisando reorganizar as suas prioridades para darem mais atenção
para o que realmente importa: as
crianças”.    

O advogado penal Felipe de
Miranda elucida que nos casos de
violência sexual contra crianças e
adolescentes de até 14 anos esse
crime se encaixa no artigo 227 do
Código Penal, no qual fala sobre
estupro de vulnerável. “Quando o
estupro é com uma vítima que tem
mais de 14 anos, é preciso comprovar
que não houve consentimento no
ato. Mas, caso aconteça com quem
tem idade inferior, qualquer relação
sexual ou ato libidinoso é considerado estupro de vulnerável”.
Para essas ocorrências, quem
for condenado, pode pegar de
8 a 15 anos de prisão. Mas, a
pena pode aumentar de acordo
com as circunstâncias. No caso
de lesão corporal, a penalidade
pode subir para 20 anos e se a
criança morrer, a pessoa pode ter
uma condenação de até 30 anos.
Sobre à apuração dos casos de
violência sexual contra crianças,
principalmente aquelas que são
muito pequenas, Miranda diz que

é um processo criterioso e feito com
cuidado por parte das autoridades
responsáveis. “O depoimento da
vítima é sempre importante e deve
estar de acordo com as provas materiais e físicas. Além disso, ressalto
que esses inquéritos são complicados, pois é difícil ter uma narrativa
clara dos fatos, principalmente se
envolve crianças”, finaliza.

O combate à violência durante
a infância e mecanismos para lidar
com os danos dessas agressões
são temas que serão abordados
no Congresso Internacional Brain
Connection, em Belo Horizonte,
dos dias 21 a 23 de novembro.
As inscrições estão abertas no
site brainconnectionbrasil.com.

Acesse o nosso site
(edicaodobrasil.com.br) e
mostre para o seu filho
um vídeo que ajuda a
identificar se ele está sendo
vítima de violência sexual.

Projeto prevê guardas
e psicólogas nas escolas
Iniciativa fortalece escolas estaduais e dá mais apoio às diretoras e professoras

E

stá em tramitação, na
Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), o
projeto de lei de autoria
do deputado estadual Doorgal Andrada (Patri-MG) que visa atender
ao desejo de alunos, professoras
e diretoras de escolas públicas. A
proposta irá fortalecer as escolas
estaduais por meio da criação
de três novos cargos obrigatórios
nas escolas estaduais que ficarão
subordinados às diretoras.
Os três novos cargos deverão
ser preenchidos mediante concurso
público. Serão divididos nas seguintes modalidades de atuação:
psicólogo educacional, guardar
escolar (externo) e um coordenador disciplinar.
Após um encontro e reunião
com diretoras e coordenadoras de escolas estaduais, foram
apontadas inúmeras dificuldades
no dia a dia do funcionamento
das escolas nessas três áreas.
Dentre tantas reivindicações, o
pedido da criação e implantação

Almg

a semana passada, os
mineiros acompanharam
de perto o caso de um
menino de 3 anos que teria sido
abusado por um auxiliar de educação física do Colégio Magnum.
O acontecimento levantou várias
questões em relação à proteção
dos pequenos contra os pedófilos
e dados do Sistema de Vigilância
de Violências e Acidentes, do
Ministério da Saúde, mostram
que realmente é preciso atenção
nesse assunto: 18% dos registros
de violência sexual aconteceram
contra crianças com até 5 anos.
Outro estudo feito pelo Instituto do Cérebro (InsCer) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul (PUC-RS) revelou
que o contato com a violência
prejudica a memória, capacidade
de empatia e atenção da criança.
“Elas apresentam mudanças de
comportamentos bem evidentes,
passam a ser medrosas, agressivas, com atitudes sexuais que não
condizem com a idade e começam
a regredir, como voltar a fazer xixi
na cama ou usar bico”, explica a
psicopedagoga e neurocientista
Ângela Mathylde.

Outro lado

Doorgal saiu em defesa das escolas estaduais
dessas três novas funções irá
desafogar e aliviar a sobrecarga
dos professores e das diretoras
que, no momento, acumulam
suas atuais funções com as três
outras atividades.

O autor do projeto, deputado
estadual Doorgal Andrada acredita
e espera que, na ALMG, o projeto
possa tramitar e ser submetido à
votação em plenário até o final
deste ano ou início de 2020.
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8 em cada 10 funcionários já viram discriminação
no trabalho, mas só um terço relatou à empresa
Leíse Costa

V

ocê já presenciou ou
vivenciou uma situação
de discriminação no
seu local de trabalho?
Segundo uma pesquisa feita pela
Kantar, empresa de Divisão de
Pesquisa de Mercado, Insights e
Consultoria, que ouviu mais de 18
mil pessoas de 14 países, incluindo
o Brasil, não é raro que um trabalhador seja exposto a situações discriminatórias. Pelo contrário, 80%
das pessoas relatam já ter vivido
algo do tipo. Por outro lado, o comum é que essas pessoas - vítimas
ou testemunhas - não se sintam à
vontade em relatar o problema à
empresa, já que apenas 1 em cada
3 declarou-se encorajada a levar o
assunto ao seu departamento de
Recursos Humanos (RH).
Na análise da advogada trabalhista Maria Inês Vasconcelos, o
silêncio decorre de um comportamento incentivado pelas próprias
empresas. “É uma cultura narcísica de preconceito e de acreditar
que, sendo a relação de trabalho
marcada pela subordinação, o
trabalhador é uma propriedade da
empresa. Contudo, rompendo com
esse paradigma da coisificação e
na tentativa de diminuir a exclusão,
a coerção, a violência e todos os
traços de preconceito, os trabalhadores estão cada vez mais atentos
aos seus direitos e vêm fazendo
denúncias individuais, relatando
os assédios sofridos”, diz. Para a
advogada, queixas particulares
são a chave para que o Judiciário
possa atuar.

No Brasil…
... 41% afirmam que se
sentiram desconfortáveis
no local de trabalho no
último ano

… 35% observaram discriminação negativa em
relação a outras pessoas
dentro da empresa

O estudo também apresenta
os dados divididos por gênero,
orientação sexual e etnia. Entre
as mulheres, 27% apontam que
foram induzidas a sentir que não
pertenciam ao seu local de trabalho. Já a proporção das que
acreditam que ganham menos
que colegas homens, em posições
semelhantes, é de 20%.
Em sigilo, a social media Joana* conta que viveu há pouco
mais de um mês uma situação
que define como “discriminação
e machismo”. Segundo a funcionária, que atua como freelancer
in loco numa agência de comunicação, tudo começou quando
seu superior a chamou para
uma reunião em privado. “Logicamente, pensei que se tratava
de alguma demanda. Mas ele
me disse que, por questões de
higiene, eu deveria ir para agência

com a ‘depilação em dia’. Fiquei
completamente sem reação na
hora, mas ainda perguntei ‘você
está falando de pernas e axilas?’,
ele confirmou com muita calma,
acrescentou que tinha a ver com
clientes e mudou de assunto normalmente”, conta.
Para ela, a exigência ser direcionada a um gênero comprova o
fator discriminatório. “O detalhe
é que isso não está escrito em
nenhum lugar e os homens que
trabalham lá, que podem ir de
regatas e bermudas, também têm
pelos nos braços, pernas, axilas,
cabelos longos e barba, mas
no caso não é anti-higiênico?”,
questiona a funcionária que diz
ainda pensar sobre quais medidas
tomar ou não.
Maria esclarece que existem
várias frentes de combate ao assédio moral nas empresas. “Uma

Colégio Batista é bicampeão
brasileiro de robótica

delas vem do próprio Judiciário
que, recentemente, lançou uma
importante cartilha com alertas
de tipos de conduta. Observo
ainda que a Constituição Federal
tem como objetivo fundamental
promover o bem de todos sem
preconceitos de origem, raça,
sexo, idade e qualquer outra
forma de discriminação. As dinâmicas de trabalho que acomodam
essa violência são contrárias à
Constituição. Não há lugar para
a cultura da exclusão, alienação
e vestígios antissemitas. Essa
cultura eugênica e narcísica não
encontra mais lugar na legislação
brasileira”, afirma.
Ainda segundo o levantamento, a constatação que mais
deve alertar os departamentos
de RH brasileiros é relacionada ao
bullying. O país é identificado com
o maior nível de discriminação no

ambiente de trabalho, ao lado de
México e Cingapura.
Entre os trabalhadores LGBTQ+ ouvidos pela pesquisa, 24%
dizem ter sofrido bullying no
trabalho no ano passado. Além
disso, 36% acreditam ter enfrentado obstáculos em termos de
ascensão profissional devido à
sua orientação sexual. A pesquisa mostra ainda que as pessoas
LGBTQ+ ocupam apenas 2% das
posições dentro do conselho de
administração das empresas,
contra 9% da força de trabalho
global estimada.
Já na divisão por etnia, os
dados mostram que 11% que se
identificam como minoria acreditam que são tratados de forma
muito diferente no trabalho por
causa de sua etnia. Já 13% se
sentem excluídos e 28% se notam
ansiosos com frequência.

... 34% dizem enfrentar obstáculos em suas
carreiras relacionados
ao gênero, idade, etnia,
orientação sexual, etc

… 28% observam que
suas empresas precisam ser mais inclusivas
e diversas do que são
atualmente

... 22% dos funcionários
sentem que as oportunidades não são direcionadas para as pessoas mais
merecedoras

*A pedido da entrevistada,
seu nome foi alterado.

Expominas

Expominas recebe segundo maior evento
supermercadista e panificador do Brasil

Colégio oferece a metodologia há 11 anos e é referência no segmento
de preparar estudantes para se
destacarem profissionalmente.
Por isso, o ensino de robótica objetiva formar pessoas que buscam
sempre se atualizar para atender
às demandas da sociedade atual
e, ao mesmo tempo, capazes de
formular soluções tecnológicas
visando ao futuro.
Conforme destaca o diretor
da unidade Uberlândia, professor
Jean Silveira, entre os propósitos
da robótica estão também os de
capacitar o estudante a se adaptar
com facilidade e a aprender constantemente. “Além disso, a robótica consegue evidenciar aqueles
estudantes que estão prontos para
ocupar um ‘lugar ao sol’ no século
21, uma vez que é necessário ter
as habilidades que a sociedade
moderna tem demandado, como
capacidade de trabalhar em equipe, determinação e resiliência”,
acrescenta.

Robótica consolida aprendizados
Com o ensino da robótica, os
estudantes são instigados a realizar
montagens, observar, comparar,
argumentar e pesquisar. Dessa
forma, no Colégio Batista esse ensino desafia o estudante a propor
soluções reais para os problemas
propostos durante as aulas. O
objetivo é motivá-los a desenvolver
projetos que possam impactar de
fato a vida da sociedade.
O programa tem contribuído
ainda para o alcance de resultados inter e intrapessoais, pois
estimula o estudante a aprimorar
o relacionamento com o próximo,
a ser mais criativo e a ter mais
iniciativa. Além disso, o ensino da
robótica fortalece e consolida os
ensinamentos adquiridos dentro
da sala de aula, uma vez que
envolve conhecimentos de outras
disciplinas.
Colégio Batista

Q

uando ofertar aulas de
robótica era algo distante da maioria das instituições de educação, há
11 anos, o Colégio Batista Mineiro
se tornava um dos pioneiros na
implantação desse serviço em
Minas Gerais. Projeto iniciado
na unidade Uberlândia do Colégio em 2008, hoje o Batista
disponibiliza a metodologia nas
unidades de Belo Horizonte, Betim e Ouro Branco e é referência
no segmento, com dois troféus
de campeão brasileiro de uma
das olimpíadas de robótica mais
importantes do mundo, a World
Robotics Olympiad (WRO), além
de premiações regionais e nacionais.
Com uma equipe focada em
inovação e qualidade, o programa
de robótica foi criado a partir da
compreensão da responsabilidade
que uma instituição escolar tem

D

urante a Superminas
2019, de 15
a 17 de outubro, o
Expominas se transformará na casa do
supermercadista e
do panificador. Serão
oferecidas mais de
40 atividades, como
palestras, fóruns, oficinas, reuniões, talk
shows e oficinas para
o desenvolvimento
profissional do mercado. Uma grande
oportunidade que
antecipará as tendências do mercado
mundial varejista.
Atualmente, a
Superminas é o mais
completo e o segundo maior evento
supermercadista e
panificador do país.
Reúne mais de 480
expositores, em uma
área de feira de 25
mil metros quadrados, recebendo cerca
de 50 mil visitantes
de todo o Brasil e
de várias partes do
mundo.

Programação  
Secretaria / credenciamento
Dias 15, 16 e 17/10 - 8h30 às 20h30
Congresso / Palestras / Oficinas
Dias 15 e 16/10 - 9h às 18h
Dia 17/10 - 9h às 20h
Feira Mostra de Fornecedores
Dia 15/10 - 16h às 21h50
Dias 16 e 17/10 - 15h às 21h50
Regras de acesso ao evento
• Proibida a entrada de menores de 16 anos, mesmo acompanhado dos pais;
• Obrigatória à apresentação de documento de identificação com foto e CPF;
• Recomenda-se utilização de traje social. Não é permitido o uso de boné ou
bermuda durante o evento.
Mais informações pelo site: www.superminas.org.br

De braços abertos
O Expominas BH está localizado
na região do Hipercentro de Belo Horizonte, entre dois grandes corredores
de acesso à capital, a 25 minutos do
Aeroporto da Pampulha e a 50 minutos do Aeroporto de Confins. É o único
Centro de Eventos da América Latina
ligado ao metrô por uma plataforma
de embarque e desembarque de
passageiros.
Planejado dentro dos padrões
internacionais e da mais moderna

técnica de espaços moduláveis
e multifuncionais do mercado,
o Centro de Eventos possui uma
infraestrutura inteligente para realizar com sucesso feiras, exposições,
congressos e eventos, nacionais e
internacionais, corporativos, culturais e sociais.
São 72 mil metros quadrados de
área construída, dos quais 30 mil são
destinados à área de eventos e pode
receber até 45 mil pessoas.

Mais informações: www.expominasbh.com.br
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Carnaval 2020: saiba as regras e
como cadastrar seu bloco de rua

Blocos de rua inscritos podem concorrer a apoio financeiro de até R$ 12 mil

Daniel Amaro

A

inda faltam 4 meses para a folia
de Momo, mas os preparativos
para a grande festa já começaram
na capital mineira. A Prefeitura de Belo
Horizonte (PBH) abriu o cadastro para os
blocos de rua que desejam participar do
Carnaval 2020. As inscrições podem ser
feitas até 21 de outubro e tem o objetivo de

garantir um melhor planejamento para os
desfiles, como as demandas de banheiros
químicos, desvios no trânsito, limpeza e
segurança. O Edital de Auxílio Financeiro
também está aberto e a documentação
deve ser entregue até 15 de outubro para
conseguir a verba. Esse ano, cerca de 500
blocos participaram da festa oficial.
De acordo como o presidente da Belotur,
Gilberto Castro, o cadastro é uma das principais ferramentas para o planejamento da

operação do Carnaval. “É com esse cadastramento que todos os órgãos envolvidos planejam suas ações para o melhor funcionamento
da cidade durante o evento. Essas informações
são fundamentais para que possamos garantir um Carnaval mais organizado, seguro,
limpo, com mobilidade e conforto para toda
a cidade”, explica.
Em Belo Horizonte, o período do Carnaval
em 2020 começa no dia 8 de fevereiro e segue
até 1º de março. Uma das novidades para o
próximo ano é o limite de 6h para duração do
bloco, já levando em consideração o tempo de
concentração, desfile e dispersão. A prefeitura
vai bloquear alguns tipos de vias, como áreas
com risco de alagamento, destinadas à programação oficial da PBH, hospitalares e seus
acessos, rota protocolar de ambulância, áreas
de segurança militar, interior de túneis, pontes,
passarelas, viadutos e rota dos Foliônibus.
Segundo o Executivo, os organizadores
podem indicar até dois trajetos por bloco de
rua. Os interessados devem acessar o site
eventosbh.pbh.gov.br até o dia 21 de outubro
para realizar o cadastro e inserir todas as
informações referentes ao desfile, tais como
data, horário, local de concentração, trajeto
e dispersão. Para quem ainda estiver com
dúvidas no processo, na mesma página é
possível encontrar um tutorial detalhado de
como se inscrever.

O cadastro na prefeitura não é obrigatório, mas os blocos que optarem por não
fazer não contarão com a infraestrutura
disponibilizada pela Belotur. Neste caso,
terão que solicitar as licenças para todos
os serviços que devem ser oferecidos aos
foliões. A inscrição também garante a participação no Edital de Auxílio Financeiro.

Até R$ 12 mil
Quem pretende colocar o bloco na rua
também poderá concorrer a uma verba
pelo edital. A documentação deve ser
entregue até 15 de outubro, das 9h às 12h
ou das 14h às 17h, presencialmente, na
Gerência de Licitações e Contratos da Belotur (Rua da Bahia, 888, 6º andar). Para
isso, o bloco deve, obrigatoriamente, estar
inscrito no Cadastro de Blocos de Rua da
prefeitura. Os valores concedidos variam
entre R$ 3,5 a R$ 12 mil.

O edital prevê que o dinheiro seja
utilizado para a contratação de músicos,
produtores, técnicos de som, motoristas,
carro de apoio e bateria, rádio de comunicação portátil, brigadistas, UTI móvel,
entre outros itens de segurança. Todas as
regras podem ser consultadas no site da
prefeitura. (prefeitura.pbh.gov.br/belotur/
licitacao/chamamento-publico-008-2019).
Em 2020, o Executivo vai desembolsar
um total de R$ 850 mil distribuídos entre
102 blocos carnavalescos, separados
em quatro categorias. O resultado do
edital será publicado no Diário Oficial
do Município. “Blocos que trabalharem
com a descentralização dos desfiles,
com o desenvolvimento de ações de
cidadania, sustentabilidade e respeito
às diversidades, com a manutenção da
cultura carnavalesca e com o diálogo com
a comunidade, por exemplo, serão mais
bem pontuados”.

Categoria A

33 blocos

R$ 12 mil

Categoria B

30 blocos

R$ 8,5 mil

Categoria C

25 blocos

R$ 6 mil

Categoria D

14 blocos

R$ 3,5 mil

Juiz de Fora inicia atendimento da “Lei de Anistia 2019”
cia com os descontos oferecidos
pela Lei n° 13.939, publicada no
sábado, 5, no “Atos do Governo”.

A “Lei de Anistia” prevê descontos
de até 100% nos juros e multas de
mora. Os interessados em requerer

os benefícios podem procurar o
posto de atendimento, montado entre o prédio da Fundação

Cultural “Alfredo Ferreira Lage”
(Funalfa) e da Câmara Municipal,
no Parque Halfeld, a partir desta

segunda-feira, 7. O atendimento
funciona de segunda a sexta-feira,
das 8h às 18h.
Jussara Ramos

Contribuintes com débito tributário ou não, inscrito na dívida
ativa, poderão quitar sua pendên-

Entre os descontos previstos, estão:
* 100% na multa de mora e nos juros de mora
- Em 3 parcelas, desde que seja requerido até 31 de outubro;
- Em 2 parcelas, desde que seja requerido até 30 de novembro;
- À vista, desde que seja requerido até 20 de dezembro.
* 50% na multa de mora e nos juros de mora
- Em até 12 parcelas, desde que seja requerido até 31 de outubro;
- Em até 11 parcelas, desde que seja requerido até 30 de novembro;
- Em até 10 parcelas, desde que seja requerido até 20 de dezembro.

Além desses descontos, uma
novidade que a “Lei de Anistia”
traz este ano é a redução de 80%
na multa de mora e de 100%
nos juros de mora das multas de
trânsito. Neste caso, o pagamento
deverá ser à vista, e o contribuinte

precisa requerer o benefício até 20
de dezembro.
De acordo com o secretário da
Fazenda, Fúlvio Albertoni, o município espera que seja arrecadado
aproximadamente R$ 37 milhões
com essa nova campanha. O valor

é equivalente a 7% da dívida ativa
do município, que é de cerca de R$
600 milhões. O secretário acrescentou que esses recursos deverão
ser aplicados no pagamento de
salário e do 13º do funcionalismo
público municipal.

Interessados em requerer os benefícios podem procurar o posto de atendimento

Governo federal aprova
R$ 105,7 milhões para obras
de mobilidade em municípios
O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) aprovou o financiamento de 14 projetos na área de mobilidade
urbana para 11 cidades dos estados de Mato Grosso do
Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia e
Santa Catarina, por meio do Programa Avançar Cidades.
Os municípios foram selecionados no Grupo 1 da iniciativa
e terão acesso a R$ 105,7 milhões para investimento.
Os recursos serão utilizados na contratação de obras de
qualificação viária e para a elaboração de estudos e projetos em Capinzal (SC), Dourados (MS), Iguatemi (MS), João
Monlevade (MG), Nonoai (RS), Rio do Sul (SC), Santa Lúcia
(PR), São Mateus do Sul (PR), Três Barras (SC), Turvo (SC) e
Vilhena (RO). Esta é a terceira lista de propostas aprovada
pelo MDR no âmbito do Grupo 1 neste ano.

O Avançar Cidades
Mobilidade Urbana está dividido em dois grupos,
conforme o porte do município. O Grupo 1 é composto por
cidades com até 250 mil habitantes, enquanto o Grupo 2
inclui os centros urbanos com população superior a 250
mil habitantes.

Ações em 2019
Neste ano, o MDR já aprovou 918,1 milhões em financiamentos para 121 cidades brasileiras por meio do programa. Ao todo, R$ 772 foram destinados a 117 municípios que
integram o Grupo 1, enquanto quatro localidades do Grupo
2 tiveram acesso a R$ 146,1 milhões.
A divulgação das portarias de seleção de proposta
representa a última etapa para a obtenção do financiamento. As cartas-consulta foram apresentadas aos agentes
financeiros e obtiveram parecer favorável aos projetos
básicos dos empreendimentos e às análises de risco e de
engenharia.
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Sócio do Minas tem direito a escolher
novos conselheiros após quase 20 anos

QUEM SABE, SABE

P

Campanha limpa

Chapa Renovação quer ser
a voz do sócio no conselho
Num dossiê entregue aos presidentes
Sérgio Bruno (conselho deliberativo) e
Ricardo Santiago (diretoria executiva), a
chapa pediu ao clube que divulgue entre os
sócios o perfil dos candidatos a conselheiros. Destacando o slogan “a voz do sócio
no conselho”, o documento mostra que
94% dos postulantes são graduados e 37%
possuem pós-graduação, MBA, mestrado
ou doutorado. Em termos de competências,
47% são executivos e 16% empresários. Em
média, os candidatos têm mais de 27 anos
como sócios.

Encontro de amigos

Além de reforçar que os integrantes
da Renovação possuem representatividade
interna em relação aos pilares e unidades
do clube, o dossiê mostra que os candidatos
atuam em 18 áreas, como as de governança
corporativa, esporte, direito, meio ambiente,
saúde e engenharia. A chapa afirma que “as
experiências e qualidades diversificadas” de
seus membros oferecem ao conselho uma
importante contribuição para preparar o
Minas para os desafios do futuro.
Ao citar o “declarado apoio e suporte
da diretoria” à chapa que tenta a reeleição
de conselheiros, a Renovação foi taxativa
num pedido para a reta final de campanha:
que não seja cometido ”qualquer tipo
de abuso da estrutura do clube, seja por
meio do uso de bens, serviços, veículos de
comunicação ou informações” em favor
de qualquer uma das chapas concorrentes.

Camisas, sites e redes sociais
Como numa campanha política tradicional, a eleição para o conselho deliberativo do Minas tem um clima de disputa
ferrenha entre as duas chapas. Os dois
lados fizerem camisas: a chapa Minas tem
feito entrega gratuita aos sócios. Já a chapa
Renovação vende a suas como forma de
arrecadar verba para a campanha.
Logo que foi homologada, a chapa
Renovação lançou o seu site, com propostas, perfil dos candidatos, informações e
espaço para sugestões do sócio. A chapa
Minas correu atrás e também criou seu. O
uso de WhatsApp e redes sociais também é
comum na campanha das duas as chapas
na busca de votos. O Minas tem cerca de 22
mil sócios e, além do Minas 1, possui outras
três unidades: Minas 2, Country e Náutico.

João Carlos Amaral, Almir Sales e Roberto Gontijo em evento realizado pelo empresário Valdez Maranhão

CANAL ABERTO
Viagens corporativas. A Pesquisa Conjuntural
de Viagens Corporativas (PCVC) apontou que o
faturamento de viagens corporativas em julho
alcançou R$ 4,5 bilhões. Isso significa uma alta
de 7% quando comparado com julho de 2018.
(Fonte: Hotelier News)

Divulgação

“A chapa Renovação entrou na disputa
para ser a voz do sócio no conselho do
Minas. Nada contra os atuais conselheiros,
mas o sócio merece ter o direito de escolha
num clube da importância e do tamanho

do Minas”, afirma Fernando Teixeira, um
dos representantes oficiais da Renovação
junto à comissão do clube que organiza o
processo eleitoral.
Ele frisa que os candidatos da chapa representam todos os setores do clube, possuem
“formação técnica e profissional capazes de
oxigenar o conselho, defendendo sempre os
pilares da educação, cultura, esporte e lazer”.
A duas semanas da eleição, os representantes da Renovação fizeram visitas oficiais ao presidente do Conselho,
Sérgio Bruno, e ao presidente do Minas,
Ricardo Santiago. Ambos receberam uma
carta-compromisso da chapa e um dossiê
com o perfil completo dos candidatos.
“Garantimos aos presidentes que nosso
compromisso é com o clube. Fizemos
questão de frisar que continuaremos com
uma campanha limpa, falando a verdade
para o sócio e respeitando as tradições
do Minas”, afirma outro representante da
chapa, Sávio Martins.

Advogado & Jornalista

PAU LO C E SA R P E D R O SA

Publieditorial
ela primeira vez desde 2001, o
Minas Tênis Clube terá duas chapas concorrendo à eleição para o
seu conselho deliberativo. Graças
à chapa Renovação, abonada por mais de
1.300 sócios proprietários, quando seriam
necessárias apenas 600 assinaturas para
garantir o registro, conforme o estatuto. Ela
vai enfrentar a chapa Minas, indicada por
pouco mais de 100 conselheiros, que tem 69
dos seus integrantes buscando a reeleição.
No Minas, o sócio só vota, a cada 3
anos, para escolher 100 dos 350 conselheiros. Portanto, cada chapa inscrita em 2019
tem 100 candidatos e outros 20 suplentes.
Têm direito a voto todos os sócios proprietários em dia com o clube. São cerca de 22
mil cotistas. O eleitor precisa apresentar
na hora de votar, junto com a carteira do
clube, documento de identidade com foto.
A eleição está marcada para o dia 14 de
outubro, de 8h às 19h, no salão de festas
do Minas 1 (Rua da Bahia, 2244, Lourdes).
Com a entrada da chapa Renovação,
que desafia quase 20 anos de domínio de
um único grupo no conselho, é esperado um
número expressivo de votantes na eleição
deste ano. O histórico recente mostra uma
redução anual do número de eleitores: 2001,
3.282; 2004, 762; 2007, 489; 2010, 292;
2013, 250; e 2016, 231 votantes. De 2010 pra
cá, o comparecimento de eleitores foi menor
que o número de cadeiras no conselho.
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Comércio de livros tem queda. A venda de
livros em livrarias, supermercados e lojas de
autoatendimento, monitorados pela Nielsen,
apresentou queda de 4,49% no faturamento e
de 9,98% no volume de exemplares vendidos.
Os números estão no Painel do Varejo de Livros
no Brasil realizado pelo instituto de pesquisa em

parceria com o Sindicato Nacional dos Editores
de Livros (SNEL). (Fonte: Publisnews)
Mapa do Trabalho Industrial. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou o Mapa
do Trabalho Industrial. O estudo é elaborado
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e aborda as demandas de formação
para suprir as necessidades da indústria para os
próximos anos nos maiores pólos industriais. O
estado de Minas Gerais terá de qualificar 1.175.667
trabalhadores em ocupações industriais nos níveis
superior, técnico, qualificação e aperfeiçoamento
entre 2019 e 2023. (Fonte: CNI e Poder 360)

ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE POSTURAS

Chapa renovação

AMM promove 1º Fórum da
Previdência para os Municípios
O Brasil está diante de uma decisão urgente: a definição de um modelo previdenciário
sustentável para a atual e as futuras gerações
e que consiga resolver o quadro de dificuldades
no pagamento dos benefícios e de comprometimento da capacidade de investimentos. Como
as administrações municipais são diretamente
impactadas por essas questões, a Associação
Mineira de Municípios (AMM) promove o
1° Fórum da Previdência para Municípios. O
evento acontecerá nos dias 4 e 5 de novembro,
em Andradas, região Sul de Minas Gerais. As
inscrições já estão abertas no Portal AMM.
O prefeito de Andradas e 1º secretário da
AMM, Rodrigo Lopes (MDB), espera mais de
300 participantes no fórum, que tem como
público-alvo gestores públicos e servidores
da área. Ao longo dos 2 dias, os participantes
poderão ouvir autoridades e especialistas sobre
os principais temas ligados à Previdência.
O impacto da reforma nos municípios será
o tema da palestra magna, que abrirá o evento.
“É importante ressaltar que a AMM defende a
reforma da Previdência e sua aplicação imediata, destacando que é fundamental a ma-

nutenção de estados e municípios na Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 06/2019, em
debate no Congresso Nacional”, destaca o
presidente da AMM, vice-presidente da CNM
e prefeito de Moema, Julvan Lacerda (MDB).

Palestras
As palestras, ao longo do segundo dia do
fórum, irão tratar de temas imprescindíveis
para que os gestores possam ampliar o seu
conhecimento e tomar a melhor decisão
sobre qual regime previdenciário adotar e suas
implicações. Temas como “Previdência Municipal
e Análise sobre Previdência Complementar”;
“Compensação Previdenciária: Mudanças,
vantagens e como requerer”; “Investimento
dos Regimes Próprios de Previdência Social
(RPPS)” e “Cálculo atuarial” serão tratados por
especialistas no assunto.
A experiência do município de Andradas
na implementação do Regime Próprio de
Previdência (RPPS) também será explicitada
aos presentes, com o diretor-presidente do
Andradasprev, Valdir Basso.

Apoio
O fórum terá o apoio do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCE-MG); da Confederação Nacional de
Municípios (CNM); da prefeitura municipal
de Andradas; e das microrregionais:
Associação dos Municípios do Lago de
Furnas (Alago); Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí
(Amesp); Associação dos Municípios
da Microrregião do Circuito das Águas
(Amalg); Associação dos Municípios da
Microrregião do Alto Rio Grande (Amalg);
Associação dos Municípios da Microrregião
do Baixo Sapucaí (Ambasp); Associação
dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí (Amasp); Associação Microrregional
dos Municípios da Baixa Mogiana (Amog);
Associação Microrregional dos Municípios
do Alto Rio Pardo (Amarp): Associação dos
Municípios do Alto Rio Grande (Amarge) e
Associação dos Municípios da Microrregião
do Médio Rio Grande (Ameg).

O Sindicato de Hotéis, Motéis,
Restaurantes, Bares e Similares de
Belo Horizonte (Sindhorb-BH) recebeu,
recentemente, o vereador Léo Burguês
(PSL), líder do prefeito Alexandre
Kalil (PSD) na Câmara. Na oportunidade, o presidente da entidade,
Paulo Cesar Pedrosa (este colunista),

entregou ao vereador uma pauta de
reivindicações sobre as alterações no
Projeto de Lei que trata do Código de
Posturas da capital. O Consultor de
Bares e Restaurantes do Sindhorb-BH, Rodrigo Baiano, que participou
das audiências públicas na Casa, fez
algumas ponderações sobre a pauta

para que os participantes pudessem
tomar conhecimento. Léo Burguês
parabenizou o trabalho que está
sendo feito pelo sindicato em prol dos
associados e a iniciativa em elaborar
as demandas para que o legislativo
municipal possa discutir as alterações
e trazer os benefícios esperados.

AGRESSÕES CONTRA OS PROFESSORES
A violência contra os professores
manifesta-se dentro de salas de aula,
em outras dependências da escola
ou até mesmo na rua. Os casos
aumentam a cada dia e mostram o

quanto esses profissionais, que zelam
pela educação, estão vulneráveis. Os
dados são assustadores e preocupantes. Entre janeiro a agosto deste ano,
foram mais de 13 mil ocorrências

de infrações em instituições de
ensino público municipal, estadual,
federal e particular. Belo Horizonte
e as cidades da região metropolitana lideram o número de casos.

SETOR HOTELEIRO CRESCE NO BRASIL
De acordo com o estudo
“Panorama da Hotelaria Brasileira”, após 5 anos em queda,
a evolução de diária voltou a
crescer 4% em valores reais. Entre
os principais destaques estão
Belo Horizonte, Vitória, Rio de

Janeiro e São Paulo, todos com
crescimento real de dois dígitos.
As taxas de ocupação já voltaram
a patamares próximos ao limite
sazonal na maioria dos mercados.
Em 9 das 11 cidades, a ocupação
anual chega a ser superior a 65%.

Com melhor ambiente econômico em 2020 e poucos hotéis
em desenvolvimento, a pressão
de demanda aumentará e, por
consequência, o processo de recuperação de preços tende a se
intensificar. (Fonte: HotelInvest)

PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS. EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE. TELEFONE: 0800-311119
O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor.
Cartas, críticas, convites e sugestões enviar para o email: paulocesarpedrosa@yahoo.com.br
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O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

O aplicativo oficial da Rádio Itatiaia

A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa, na sua mesa e na sua vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.

A Rádio Itatiaia está ao seu lado,
no seu bolso, na sua bolsa, na sua
mesa e na sua vida. Baixe o nosso
aplicativo em seu smartphone ou
tablet - android ou ios - e ouça a
Itatiaia 24h por dia, em tempo
real, em
mundo.
A Rádio Itatiaia está ao seu lado, no seu bolso, na sua bolsa,
na qualquer
sua mesalugar
e nadosua
vida.
Baixe o nosso aplicativo em seu smartphone ou tablet - android ou ios e ouça a Itatiaia 24h por dia, em tempo real, em qualquer lugar do mundo.
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Projeto visa inclusão por meio
da atividade física na UFMG
O esporte é uma importante ferramenta para a inclusão social. Foi pensando nisso que o projeto “Atividade Física
para Universitários com Deficiência”, da
Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), e o “Programa Superar”, da
Prefeitura de Belo Horizonte fecharam
uma parceria que promove qualidade
de vida para pessoas com deficiência por
meio de atividades esportivas e culturais.
As práticas paraesportivas são ministradas no Centro Esportivo Universitário
(CEU) da UFMG por estudantes do curso
de educação física com a supervisão da
equipe técnica do programa. Além de
promover a união entre a prefeitura e
a UFMG, a parceria incrementa a qualificação técnica dos graduandos em
educação física.
A coordenadora do projeto e professora Andressa Silva afirma que o “Programa
Superar” tem vários núcleos e, agora, um
deles é a UFMG. “Na parceria, a universidade cede o espaço e a prefeitura auxilia
com os recursos humanos e materiais. O
objetivo é atender, inicialmente, alunos
com deficiência a nível de graduação
e pós”.
Ela informa que a UFMG tem cerca
de 400 alunos com alguma deficiência.
“Atendemos uma pequena parcela.
Conseguimos esgotar as 30 vagas iniciais logo no primeiro mês e existe uma
boa frequência desses alunos. Temos
deficientes auditivos, visuais, físicos e
intelectuais”.

A finalidade é expandir o número de
vagas em breve. “O programa tem, além
das atividades físicas adaptadas, que são a
natação e funcional, o objetivo de melhorar
a qualidade de vida do aluno e fazer com
que ele se sinta incluído. Os atendimentos
são de terça a quinta-feira e gratuitos”.

“O esporte auxilia no equilíbrio,
concentração e comportamento motor”
Vilma Tomaz/PBH

Nat Macedo

Esporte é inclusão
Para Andressa, uma atividade física
e inclusiva muda a vida das pessoas.
“Muitos alunos nem conheciam o Centro
Esportivo, alguns sabiam de sua existência, mas achavam que não poderiam
usufruir do local. A gente acaba mudando
essa perspectiva, além de melhorar a
qualidade de vida deles”.
Segundo ela, por meio da participação esportiva, a inclusão é promovida.
“Eles passam a se sentir mais integrados
e nosso intuito é tornar o CEU cada vez
mais acessível”.

Benefícios
A professora explica que a atividade
física feita de maneira regular tem um
impacto positivo na vida da pessoa com
deficiência. “Ela auxilia no equilíbrio,
concentração e comportamento motor”.
Andressa adiciona que o esporte
muda a perspectiva que a pessoa tem
sobre o corpo e sua visibilidade como ser
humano. “São vários os benefícios para
as pessoas com deficiência, mas, o que
mais temos percebido é o quanto elas se
sentem motivadas a participar da prática
e se sentirem capazes com as aulas”.

Esporte auxilia no desenvolvimento da pessoa com deficiência

Luiz Carlos Gomes
Presidente da Associação Mineira de Cronistas
Esportivos (AMCE) – amce@amce.org.br

As meninas estão batendo um bolão

OPORTUNIDADE

TERNO

SOB MEDIDA

Super 120
a partir de
R$ 1.400,00

Para quem gosta de futebol é um prato cheio. Cheio
de charme e muita alegria.
Falo do futebol praticado
pelas mulheres. Um esporte
que vem tomando conta do
pedaço Brasil afora.
Pode até faltar um pouco de técnica, mas sobra
vontade de correr atrás da
bola, superando todos os
obstáculos, inclusive lutando
contra pessoas que ainda
acham que lugar de mulher
é longe dos campos de futebol, ainda mais para jogar.
Mas os tempos são outros.
Tudo evoluiu. Atualmente a
mulher atua com eficiência
e competência em todos os
setores, até chutando bola.
É lógico que as garotas estão
buscando ganhar um dinheirinho para sobreviver com
dignidade, sem deixar que
o grande amor pelo esporte
fique contaminado. É um
programa saudável e agradável acompanhar os jogos
do futebol feminino.
Por aqui a Federação Mineira de Futebol realiza com
esmero e excelente organização o campeonato mineiro
de futebol feminino – Edição
2019. Sete clubes participam
da competição. América,

Atlético, Cruzeiro e Futgol
(de Belo Horizonte) Ipatinga,
Minas Boca (Sete Lagoas) e
Valadares (Gov. Valadares).
Parece pouco, mas na verdade é muito em se tratando de
uma pratica até pouco tempo
atrás sem apoio nenhum.
O Campeonato começou no último dia 28/09,
disputado em 03 fases. 1ª.
Fase em turno único, com
seis rodadas, depois vem a
semifinal e no dia 07 de dezembro a grande final, com a
consagração do campeão. Os
jogos estão sendo disputados
em campos opcionais, tanto
em Belo Horizonte, como no
interior, quase sempre na
parte da manhã.
América, Atlético e Cruzeiro vêm realizando investimento razoável na categoria.
Montaram comissões técnicas qualificadas e formaram
times com várias jogadoras
talentosas, captadas em seletivas promovidas em diversas cidades. Os times do
interior lutam contra a falta
de recursos, mas vem mostrando muita disposição e
dedicação. A tendência é
que a cada ano mais garotas
busquem oportunidade no
futebol feminino, assim como

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade exclusiva do seu autor

Venha tirar suas medidas
ou agende um horário de
atendimento em sua casa ou no
seu escritório e iremos até você.

o seu consórcio multibrasileiro
Av. Contorno, 7187 - Lj. 3
Lourdes - Belo Horizonte - MG
Telefone: 31 3227-4733
Acesse nosso site:
jotabaptista.wix.com/jbatista

novos patrocinadores devem
surgir. É um mercado novo,
ainda pouco explorado pelas
empresas de marketing.
Para dar melhor divulgação e valorização, a Federação Mineira de Futebol criou
a WEBTV FMF via plataforma
Mycujoo, levando os jogos
para o mundo inteiro via
internet utilizando jornalistas
profissionais, credenciados
pela AMCE. Assim, o público
pode assistir aos jogos de
onde estiver com áudio e
vídeo de alta qualidade no
seu aparelho celular ou no
computador. Para quem deseja acompanhar os jogos ao
vivo é só acessar o site da FMF
para consultar datas, locais e
horários.
Ao mesmo tempo, acontece na região metropolitana
de Belo Horizonte, com realização particular, um campeonato amador de futebol
feminino reunindo 12 times.
Os jogos acontecem em vários campos da nossa várzea.
Como se observa, o futebol
feminino veio para ficar e aos
poucos vai tomando conta do
pedaço. A cada jogo o público
aumenta e vibra.
Tudo isso porque as meninas estão batendo um bolão.

